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ทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 

27-28 

ระเบียบวาระท่ี  6.6 ขออนุมัตริับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
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แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
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4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)                                                                
6. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(นางอรณิช  วรรณนุช) 
7. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

 (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)                                                                   
8. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
9. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
10. นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                         
11. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                   
12. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
13. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายอนันต์  กัลปะ)  
14. นายโอภาส ต้นทอง            รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
15. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

(นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
2. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
3. นางพรทิพย์  สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

 

 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง  (รก.) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชติกานต์ สามชูศรี             (รก.) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 8 
6. นางสาวภณิตา สืบอาสา         นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางทัดดาว  พูลพิพัฒน์           เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  นายอังกูร  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
11.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื ่อที ่ประชุมพร้อม นายบวรศักดิ ์  วานิช รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี          
ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายบวรศักดิ์  วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุ มแทน 
และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

- ไม่มี   - 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  

 

ตามที ่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั ้งที ่ 11/2562 เมื ่อวันที ่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่  11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562 เนื่องจาก พบว่า 
ข้อมูลที ่นำเสนอในวาระที ่ 6 .3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 (พิจารณารอบที่ 2) และวาระที่ 6.6  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2562 คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  จึงขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ดังนี้ 
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หน้า 32  และหน้า 42   
จากเดิม ก่อนการพิจารณาลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี้ ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายบุญส่ง                     

ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู ้แทน กคศ. , และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ เพราะเป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  หลังจาก
นั้น ประธานจึงหารือและขอมติที่ประชุม  

 ที ่ประชุม กศจ.พิจารณาแล้ว  อนุมัติผลการย้ายตามที ่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ  หลังจากได้มี            
การพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. และนายอนันต์      
กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

แก้ไขเป็น  ก่อนการพิจารณาลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี้ ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายบุญส่ง                     
ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเชื้อ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ 
และเลขานุการ เพราะเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในครั้งนี้ออกจากที่ ประชุม 
เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  หลังจากนั้น ประธานจึงหารือและขอมตทิี่ประชุม   

ที่ประชุม กศจ.พิจารณาแล้ว  อนุมัติผลการย้ายตามที ่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ  หลังจากได้มี             
การพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู ้แทน กคศ. , นายโอภาส       
เจริญเชื้อ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์  กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจาก
นั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นอกนั้นคงเดิม  

   

มติ กศจ.   คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562 ยกเว้น
คณะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  ไมต่้องรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

-ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3 “โลกก้าวไกล ครไูทยก้าวทัน 
สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้วันที่  16 มกราคม 
ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที ่เป็นผู ้เสียสละประกอบคุณงามความดี               
เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก และกำหนดความมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน คุรุสภาจึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรก ตั้งแต่วันที่ 16 
มกราคม 2500 เป็นต้นมา  ในปี พ.ศ. 2563 นับเป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64  คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู 
ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4 พ.ศ.๒๕๖3     
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3 มีหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ 
“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”   

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ขึ ้น  ดังนั้น  จังหวัด
กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี     
จัดงานวันครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกาญจนบุรี   จึงขอเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันครู ทั้งนี้  ขอให้ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมงานส่งแบบตอบรับมายัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ภายในวันที่ 10 มกราคม 256๓  ทาง e-mail : kanchanaburi@ksp.or.th 
หรือ 0-3451-0544 , 08 9258 3976 (วสุร ัตน์ งานคุรุสภา)  เพื ่อดำเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้องต่อไป  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 88-89 )   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณารับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ และมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเป็น
รายบุคคลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kanchanaburi@ksp.or.th
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4.2  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 6 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั ้งที ่ 11/2562 เมื ่อวันที ่ 8 
พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 175 อัตรา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว
มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน จำนวน 111 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 110 ราย ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 719/2562 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และมีผู้ที่มีความประสงค์จะย้าย
หรือโอนตามผลการสอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 33 อัตรา 

1 นางสาวอัญธิกา   ไข่ม่วง 87 33125 วิสุทธรังษี 
2 นางสาววันนิษา   ปิ่นแก้ว 88 22965 วิสุทธรังษี 
3 นายสมหวัง   พวงประสาทพร 89 82983 เทพมงคลรังษ ี
4 นายศิริรตัน์   ขาวสอาด 90 4607 บ้านหนองกะหนาก 
5 นางสาวจรรยาภรณ์   คำปาน 91 1048 หนองรีประชานิมติ 
6 นางสาวธัญวลัย   วิเศษสิงห ์ 92 3306 บ้านหนองรี 
7 นางสาวสมฤทัย   แช่มช้อย 93 1527 วัดวังขนายทายิการาม 
8 นายนิรุต   ทวีวัฒนพงษ์ 94 100753 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี
9 นางสาวปภาพินท์   สมบูรณ ์ 95 837 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 

10 นางสาวชาริณี   ธูปเมือง 96 1614 วัดวังศาลา 
11 นางสาวสาวิตรี   ยมโคตร ์ 97 4160 อนุบาลห้วยกระเจา 
12 นางสาวกวินนา   สืบสาย 98 3700 บ้านดอนตาลเสีย้น 
- นางสาวสุธาลักษณ์  มังสา 99 - สละสิทธิ ์

13 นางสาววัชราภรณ์   ศิรินัย 100 2483 วัดเขาสามสิบหาบ 
14 นายณัฐพล   เทือกเถา 101 1162 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
15 นางสาวฉัตรฐิกา   บุญทา 102 1804 บ้านหนองสองห้อง 
16 นายสมชาย   ธรรมวิมลศิร ิ 103 3713 บ้านหลุมหิน 
17 นางสาวกมลชนก   แก้วผาทรัพย ์ 104 3428 บ้านหลังเขา 
18 นางสาวเบญจพร   วงเวียน 105 2513 บ้านเขาช่อง 
19 นางสาวสุวิชา   คำสิทธิ ์ 106 4038 บ้านตลุงใต ้
20 นายเทพพิทักษ์   อู่สุวรรณ 107 4629 บ้านหนองมะสัง 
21 นางสาวสุธิศา   เขียวเหลือง 108 5825 บ้านตะเคยีนงาม 
22 นางสาวภัทราภรณ์   ฉิมเพชร 109 3410 บ้านหนองแกประชาสรรค ์
23 นางสาวนุชนารถ   ทองมี 110 1656 วัดพุน้อย 
24 นางสาวนิลาวลัย์   เมฆบตุร 111 6985 บ้านเขาแหลม 
25 นางสาวศศิธร   เกิดแก้ว 112 3279 บ้านหนองเข้ 
26 นางสาวธรรมจารี   เรือนทองด ี 113 3659 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
27 นางสาวอุไรพร   ดอนเจดีย ์ 114 2559 บ้านหนองหิน 
28 นางสาวมณรีัตน์   จิตนิยม 115 3531 บ้านสามยอด 
29 นางสาวสุกัญญา   ทองอยู ่ 116 2972 บ้านวังใหญ่ 
30 นางพรรณนภิา   แก้วสะอาด 117 4734 อนุบาลศรสีวัสดิ ์
31 นางสาวกนกกาญจน์   มังกะโรทัย 118 4167 บ้านอ่างหิน 
32 นางสาวอารีรตัน์  เจนศิริทวีทรัพย ์ 119 4924 บ้านห้วยกบ 
33 นางสาวกัญญาภัทร  สุวรรณพร 120 987 บ้านน้ำพุ 

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา 
1 นางสาวอำไพ   เกิดประกอบ 142 142 บ้านหัวหิน 
2 นางสาวชนิกานต์   จันทร์เปรียง 143 1790 บ้านหนองสองห้อง 
3 นางสาวกัลยรัตน์   ชมชาต ิ 144 3902 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 
4 นางสาวเบญจมาศ   เหมือนเทียน 145 4943 วัดดอนแสลบ 
5 นางสาวดวงธิดา   ขันขาว 146 1549 วัดวังศาลา 
6 นางสาวอรุโณทัย   มีแก้ว 147 2180 บ้านทัพพระยา 
7 นางสาวจิระภา   อร่ามรส 148 3248 บ้านช่องด่าน 
8 นางสาวพัชรา   ผ่องใส 149 1355 บ้านเขาสามชั้น 
- นางสาวจริน  เมืองประเทศ 150 -  สละสิทธิ ์
9 นางสาววิรัญญา   บุตรนุช 151 16811 ท่าเรือพิทยาคม 

10 นางสาวภัชภิชา  ม่วงสวรรค ์ 152 2113 วัดเขาสะพานแร้ง 
11 นางสาวสุนันทา   หงษ์ทอง 153 4175 บ้านวังใหญ่ 
12 นายสมคดิ   นาคศรีพงค ์ 154 1601 วัดใหม่เจริญผล 
13 นางสาวน้ำหวาน   เพ็ญจ ู 155 5249 วัดท่าล้อ 
14 นางสาวกนกวรรณ   ศรีอ่อน 156 2638 วัดหนองไม้แก่น 
15 นางสาวเสาวลักษณ์   พัททองคำ 157 348 บ้านทุ่งนานางหรอก 
16 นางสาวกันต์กวี   ทับไธสง 158 3781 วัดทุ่งสมอ 
17 นางสาวพรทิพย์   อริยโชติวัฒนา 159 2780 บ้านพุม่วง - พุพง 
18 นางสาวอโนทัย   พวงมณ ี 160 4437 บ้านตลุงเหนือ 
19 ว่าท่ีร้อยตรีจฑุามาส   พ่าไขล ่ 161 2492 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 21 อัตรา 
1 นางสาวชนิตา   จันทร์เพ็ญ 108 162 อนุบาลกาญจนบรุ ี
2 นายสุรตัน์   อาจสาริกรณ ์ 109 23275 อุดมสิทธิศึกษา 
3 นางสาวนัยนา   สัตว์นาโค 110 3130 อนุบาลบ่อพลอย 
4 นางสาวจันทิมา   สมแยม้ 111 2722 บ้านดอนรัก 
5 นางสาวณฐพร   สุขยิ่ง 112 488 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
6 นางสาวณัฐณิชา   จันดา 113 3963 บ้านหนองจอก 
7 นางสาวกัญญารัตน์   ช้อยเครือ 114 1830 บ้านหนองสองห้อง 
8 นางสาวณัฐรมย์   ชำนินอก 115 579 บ้านท่าทุ่ม 
9 นางสาวอภิชญา   ลาแพงด ี 116 4247 อนุบาลวัดเลาขวัญ 

10 นางสาวจีรนันท์   โตทอง 117 2989 บ้านแก่งจอ 
11 นางสาวชลธิชา   กฤษอ่อน 118 246 บ้านเสาหงส ์
12 นางสาวกมลพรรณ   ศรีกาญจน ์ 119 4077 วัดหนองปลิง 
13 นางสาวกิตติยา   ผุดผ่อง 120 1904 วัดปรังกาส ี
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ที่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
14 นางสาวลภสัรดา   วิริยะสกุลพันธ์ุ 121 1174 บ้านหนองย่างช้าง 
15 นายชินดนัย   อานกพันธุ ์ 122 3613 บ้านกระเจา 
16 นางสาวมนัสชนก   ศิละวงษ ์ 123 4420 เขาวงพระจันทร ์
17 นายอัศเดช   ใจตรง 124 3259 บ้านช่องด่าน 
18 นางสาวฉัตรฑริกา   โสภา 125 1964 บ้านทุ่งมะกรูด 
19 นางสาวศศิวิมล   มาลาพงษ์ 126 5926 วัดหินดาด 
20 นางสาวพัชราภรณ์   ชำนาญหมอ 127 934 บ้านซองกาเรีย 
21 นางสาวชยาภา   ดวงศร ี 128 2314 บ้านหนองปลิง 

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 7 อัตรา 
1 นายธีระพล   สภุาพ 41 420 เขาดินวิทยาคาร 
2 นางสาวสุภาพร   โสภา 42 3595 บ้านบ่อระแหง 
3 นางสาวอ้อนจันทร์   ถิ่นแสนไกล 43 3574 บ้านป่าไมส้ะพานลาว 
4 นางสาวฑิตยา   อยู่สุข 44 3783 วัดดอนเจดยี ์
5 นางสาวพัดชา   ปลั่งกลาง 45 590 วัดเขาน้อย 
6 นางสาวสุรยี์พร   ศรีฟ้าวัฒนา 46 3170 บ้านท่าว้า 
7 นางสาวสุชญาภัค   สีผึ้ง 47 3052 บ้านหนองเข้ 

กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวสุวรรณา   เซี่ยงหลิว 12 105537 หนองรีประชานิมติ 

กลุ่มวชิาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวยุลาวรรณ   วิ่งปัญญา 5 32829 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี

กลุ่มวชิาเอกสังคมศกึษา จำนวน 6 อัตรา 
1 นางสาวนฤมล   อุดมผล 34 102359 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
2 นายรวยฤทธ์ิ   สามประทีป 35 1676 วัดหนองพังตรุ 
3 นางสาวศุภมาส   เซี่ยงเจ็ว 36 2223 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" 
4 นางสาวสาวณิี   เซี่ยงจ๊ง 37 1091(ส) ประชามงคล 
5 นางสาวปนิดา   สืบบุก 38 2520 วัดหนองพลับ 
6 นายศรณัย์   ปานเปีย 39 1821 บ้านน้ำพุ 
7 นางสาวนฤมล   อุดมผล 34 102359 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

กลุ่มวชิาเอกพลศึกษา จำนวน 12 อัตรา 
1 นางสาวมัลลิกา   ทองดีนอก 26 3880 วัดเบญพาด 
2 นายรณกร   เทพาวงค์ 27 950 บ้านจันเดย ์
3 นายสรณ   อภิสิทธ์ิเสถียร 29 32855 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
4 นายเจตนิพัทธ์   แสงศร ี 30 4014 วัดดอนแสลบ 
5 นางสาวปัทมาวดี   ปานนิล 31 4174 บ้านหนองลาน 
6 นายสมหมาย   รังมณุ ี 32 2942 บ้านหนองปลาไหล 
7 นางสาวมาลิน ี  แซ่อุน 33 4930 บ้านห้วยมาลัย 
8 นายธามชัยพัฒน ์  ชูสิน 34 4774 วัดท่าน้ำตื้น 
9 นางสาวสุธิดาพร   แย้มศิลป ์ 35 1734 บ้านห้วยไร ่

10 นายณัฐวุฒิ   บุตรยดั 36 4976 สมาคมไทย - ออสเตรเลียน 
11 นายสถาพร   ศรีวัฒนา 37 1412 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
12 นายภิญโญ   บุญเฟื่อง  38 4660 บ้านปากนาสวน 
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ที่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน 
กลุ่มวชิาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา 

1 นายวินัย   วงษ์กล่อม 28 5252 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
2 นางสาวอรอุมา   ฤทธิ์บำรุง 29 1315 วัดท่ามะขาม 
3 นายศุภเกียรติ   กลดัชื่น 30 1781 บ้านหินแด้น 
4 
 

ร้อยตรีอดิศร   วิเศษสิงห ์
 

31 
 

3586 
 

วัดบ้านทวน  
(โอนย้ายตามผลการสอบ) 5 นายเถลิงศักดิ์   ดอนพรมมะ 32 576 บ้านท่าโป่ง 

6 นางสาวฑิฆัมภรณ์   บำรุงเขต 33 3507 บ้านหนองขอน 
7 นางสาวจิราพร   ช้ันเสมา 34 2352 เขาวงพระจันทร ์
8 นางสาวมณีกาญจน์   เทียมเมือง 35 3580 บ้านสามยอด 
9 นายดำรงค์  มะโนเสริฐ 36 33416 ทองผาภูมิวิทยา 

กลุ่มวชิาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
- นางสาวอรวรรณ  เก่าแท ้ 4 - สละสิทธิ ์
1 นางสาวอนันตภรณ์  ละออเอ่ียม 5 1936 บ้านทุ่งก้างย่าง 

กลุ่มวชิาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา 
1 นางรัชนก  ยิ้มเทศ 8 2348 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 

 

ทั้งนี้ มีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 64 อัตรา (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2 หน้า 90-93) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 3 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่  8 
พฤศจิกายน 2562 อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ . 2561 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 20 อัตรา และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา โดยให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งภายใน 
15 วัน หลังจากรับทราบคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดใหม่ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวและเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี) และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 17 ราย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 16 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ขึ้นบัญช ี แต่งต้ังท่ีโรงเรียน/สังกัด 
1 นางสาวอุไรวรรณ  อรเพ็ชร 111 ราษฎร์บำรุงธรรม/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2 นายสุวัน   ดวงจันทร ์ 118 บ้านหนองหวาย/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
- นายอนุพงษ ์  ทิพโรจน์ 119 สละสิทธิ์ 
3 นางสุวรรณา   เจิมจรุง 120 บ้านท่าแย้/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
4 นางสาวพิมพ์พิชชา   บุญสืบสันต ิ 121 บ้านโคราช/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
5 นายมนัส   เมืองนก 122 บ้านหนองกะหนาก/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชญาภร   ตินโิส 123 บ้านวังกระแจะ/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
7 นางสาวศศิมาพร   คชาชัย 124 วัดหนองโรง/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
8 นางสาวกิตติมา   วงศ์รุ่งเรืองชัย 125 วัดถ้ำอ่างหิน/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
9 นางสาวณัฐภาสรณ์   พรหมอ่อน 126 บ้านท่าทุ่งนา/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

10 ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎิ์   ใบบัว 127 บ้านน้ำพุ/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
11 นายพิรุณ   ประภาจติสุนทร 128 บ้านวังไผ่/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
12 นายสุนทร   เอี่ยมแสง 129 บ้านเขาแดง/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
13 นายจำเรญิ   ทองศักดิ์ 130 บ้านหนองขุย/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
14 นางทิพวรรณ   ศรท้วม 131 บ้านทุ่งยาว/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
- นายบุญทิ้ง  สืบเทพ 132 ยังไม่ผ่านการพัฒนา 

15 นางสาวพิชามญช์ุ   จันทร์เสียงเยน็ 133 บ้านนาใหม่/สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
16 นางสาวภัทรภร   บุญอุทิศ 134 บ้านหม่องกระแทะ/สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ขึ้นบัญชี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน/สังกัด 
1 นางสาวเสาว์ณ ี  วงษ์พัฒน์ 3 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.8 

 

ทั้งนี้ มีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ซึ่งจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการพิจารณาประกาศรับย้ายเพิ่มเติมต่อไป มี
รายละเอียดตำแหน่งดังนี้ 

 
 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

อำเภอ 
เลขที่

ตำแหน่ง 
เลขที่

กรมบัญชีกลาง 
อาศัยเบิก 

อันดับ เงินเดือน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา 
1 บ้านพุน้ำเปรี้ยว ศรีสวัสดิ์ 4719 0005504 คศ.3 57,530 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา 
1 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา 3887 0006559 คศ.3 58,390 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา 
1 บ้านแก่งประลอม ไทรโยค 3011 0007487 คศ.3 53,920 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา 
1 บ้านเขานางสางหัว เลาขวัญ 4552 0008360 คศ.3 58,390 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.4  เรื ่อง  รับทราบปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563  

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้     
ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วัน ตามปฏิทินการย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษา     
ขั้นพื้นฐาน กำหนด และให้ย่ืนคำร้องขอย้ายได้เพียงสำนักงานเขตพ้นท่ีการศึกษาเดียว โดยให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ 
(รอบท่ี 1) ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และ (รอบท่ี 2) ระหว่างวันท่ี 15 กันยายน - 15 ตุลาคม นั้น 

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายและรายละเอียดตัวชี้วัด ใน
การประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 3 หน้า  94-99)  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5  เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 

 

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04018/4508     
ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562   แจ้งว่า นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ตำแหน่งนิติกร  ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ซึ่งได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิมและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ได้เสนอคำขอรับการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น 
ตามระดับตำแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
ด้านกฎหมายในระดับตำแหน่งที่ขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ได้ส่งเอกสารหลักฐาน  ของนางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์   
ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ  ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.   
ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง  (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น 

 

บัดนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งว่า ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติให้  นางสาว    
พรรณพิมล วิเศษสิงห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนิติกร  ระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับ พ.ต.ก.           
ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น)   ตามระดับตำแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.   
ในอัตราที่สูงขึ้น) ในอัตรา 6,000 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 4 หน้า 100-104) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง    การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
                 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 2  และ เขต 4  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ ไป
กำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  
15  อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  5 อัตรา   
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  1 อัตรา   
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  9 อัตรา   

 

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

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

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย

การตัดโอนและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสั งกัด ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรอง 
ดังนี้ 

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขท่ี 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 ครู/ร.ร.วัดบ้านยาง  เมืองฯ คร ู 49 คศ.3 65,640 +1 

2 ครู/ร.ร.บ้านเขาปูน  เมืองฯ คร ู 250 คศ.2 29,160 +2 

3 ครู/ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช  เมืองฯ คร ู 741 คศ.3 45,290 +6 

4 ครู/ร.ร.ตลาดสำรอง  ท่าม่วง คร ู 1638 คศ.3 58,390 +1 

5 ครู/ร.ร.บ้านท่าเสด็จ  ด่านมะขามเต้ีย คร ู 867 คศ.2 31,980 +1 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขท่ี 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 ครู/ร.ร.วัดคร้อพนัน ท่ามะกา คร ู 1909 คศ. 3 58,390 +1 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    
 

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขท่ี 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 ครู/บ้านลำอีซ ู บ่อพลอย คร ู 5200 คศ.1 20,320 +1 

2 ครู/บ้านหนองหม ู บ่อพลอย คร ู 788 คศ.3 58,240 +1 

3 ครู/บ้านตรอกสะเดา เลาขวัญ คร ู 6053 คศ.2 27,410 +1 

4 ครู/บ้านหนองใหญ ่ เลาขวัญ คร ู 5182 คศ.3 58,390 +1 

5 ครู/บ้านบึงหัวแหวน บ่อพลอย คร ู 1846 คศ.3 56,110 +2 

6 ครู/บ้านวังใหญ ่ บ่อพลอย คร ู 3264 คศ.3 58,390 +1 

7 ครู/บ้านทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ คร ู 4285 คศ.3 56,220 +2 

8 ครู/ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ คร ู 5203 คศ.2 41,620 +2 

9 ครู/ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ คร ู 3500 คศ.3 67,540 +2 
 

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

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    
 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรยีนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที ่ ช่ือ 
 

เลขท่ี 
หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์

หมาย
เหต ุ

อับดับ ขั้น 

1 คร ู 49 วัดบ้านยาง  คศ.3 65,640 วัดทุ่งลาดหญ้าฯ  -6  

2 คร ู 250 บ้านเขาปูน  คศ.2 29,160 วัดทุ่งลาดหญ้าฯ  -6  

3 คร ู 741 บ้านทุ่งนาคราช  คศ.3 45,290 วัดหนองพังตรุ  -3  

4 คร ู 1638 ตลาดสำรอง  คศ.3 58,390 ชุมชนบ้านท่ากระดาน  -1  

5 คร ู 867 บ้านท่าเสดจ็  คศ.2 31,980 บ้านหนองหญา้ปล้อง  -2  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรยีนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที ่ ช่ือ 
 

เลขท่ี 
หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์

หมาย
เหต ุ

อับดับ ขั้น 

1 คร ู 1909 วัดคร้อพนัน คศ. 3 58,390 วัดห้วยตะเคียน -2  
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           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    
         

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรยีนเกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที ่ ช่ือ 
 

เลขท่ี 
หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษา 

ที่กำหนดใหม ่

ขาด
เกณฑ ์

หมาย
เหต ุ

อับดับ ขั้น 

1 คร ู 5200 รร.บ้านลำอีซ ู คศ.1 20,320 รร.ป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 

-2  

2 คร ู 788 รร.บ้านหนองหม ู คศ.3 58,240
0 

รร.บ้านหนองสาหร่าย -1  

3 คร ู 6053 รร.บ้านตรอกสะเดา คศ.2 27,410 รร.บ้านหนองปลาไหล -1  

4 คร ู 5182 รร.บ้านหนองใหญ ่ คศ.3 58,390 รร.บ้านกรับใหญ ่ -1  

5 คร ู 1846 รร.บ้านบึงหัวแหวน คศ.3 56,110
240 

รร.เสรี-สมใจ -1  

6 คร ู 3264 รร.บ้านวังใหญ ่ คศ.3 58,390 รร.บ้านพุพรหม -1  

7 คร ู 4285 รร.บ้านทุ่งกระบำ่ คศ.3 56,220 รร.บ้านหนองตาเดช -1  

8 คร ู 5203 รร.ราษฎร์บำรุงธรรม คศ.2 41,620 รร.บ้านหนองกะหนาก -1  

9 คร ู 3500 รร.ราษฎร์บำรุงธรรม คศ.3 67,540 รร.บ้านยางสูง -1  
  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่า เป็นการตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่

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

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน  ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำกว่า
เกณฑ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จำนวน 15 ตำแหน่ง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่  และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  สายงานการสอนที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน      
15 ตำแหน่ง  ดังนี้ 

๑.๑   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 5  ตำแหน่ง 
๑.๒   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 1  ตำแหน่ง   
๑.๓   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 9  ตำแหน่ง   

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ    
 
 
 



15 
 

6.2   เรื่อง     ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3, เขต 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีตำแหน่ งว่าง ที่เหลือจากการย้าย
ต่างเขตพื้นที่ ลาออกจากราชการ และได้รับจัดสรรคืนจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 61 อัตรา 
ประกอบกับมีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 6 จำนวน 63 อัตรา รวมทั้งสิ้นมี
ตำแหน่งว่าง จำนวน 124 อัตรา  

โดยจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง      
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 66 อัตรา และขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน 
จำนวน 31 อัตรา เนื่องจากหมดบัญชี และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ มีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนมีความประสงค์จะ
ใช้ในการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 27 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 หน้า 105-112) 

 

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

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

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

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

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

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

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

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู ้ช่วย 
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
แล้ว ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัต ิของ
คณะรัฐมนตรี 
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 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัยรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

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

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน จำนวนทั้งสิ้น 124 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ สังกัด อัตราว่าง
ทั้งหมด 
(อัตรา) 

อัตราว่างที่ใช้  

รวม บรรจุบัญชี  
กศจ.กาญจนบุรี 

ขอใช้บัญชี  
กศจ.อ่ืน 

ใช้เปิด
สอบแข่งขัน 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1   24 18 - 6 24 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 20 4 3 27 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 28 6 7 15 28 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 30 18 11 - 29 
5 สพม.เขต 8 

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
16 4 9 3 16 

 รวมทั้งสิ้น 125 66 31 27 124 
 
 
 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบัน
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 11 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน  259 คน ซึ่งมีตำแหน่งว่างสายงาน
การสอน ที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งรอบที่ 7 จำนวน 66 อัตรา  และขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่ืน จำนวน 31 อัตรา แบ่งออกเป็น 21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
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ที่ 

 
กลุ่มวิชาเอก 

 
บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้

คงเหลือ (คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างที่ใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชี กศจ. 

อื่น (อัตรา) 

1 ภาษาพมา่ หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
2 ภาษาฝรั่งเศส 1 - - - 1 
3 ภาษาญีปุ่่น 3 1 - 1 2 
4 ภาษาจนี หมดบัญช ี - 1 1 หมดบัญช ี
5 ดนตรีศึกษา หมดบัญช ี - 4 4 หมดบัญช ี
6 ดนตรีไทย หมดบัญช ี - 1 1 หมดบัญช ี
7 ดนตรีสากล หมดบัญช ี - 1 1 หมดบัญช ี
8 คณิตศาสตร ์ 1 1 1 2 หมดบัญช ี
9 ภาษาไทย หมดบัญช ี - 5 5 หมดบัญช ี

10 ภาษาอังกฤษ หมดบัญช ี - 4 4 หมดบัญช ี
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 79 29 - 29 50 
12 ฟิสิกส ์ 3 1 - 1 2 
13 ชีววิทยา 1 - - - 1 
14 สังคมศึกษา 46 9 - 9 37 
15 พลศึกษา 26 8 - 8 18 
16 ศิลปศึกษา หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
17 นาฏศิลป ์ หมดบัญช ี - 1 1 หมดบัญช ี
18 คอมพิวเตอร์ 46 10 - 10 36 
19 เกษตร หมดบัญช ี - 1 1 หมดบัญช ี
20 คหกรรม หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
21 ประถมศึกษา หมดบัญช ี - - - หมดบัญช ี
22 การศึกษาปฐมวัย หมดบัญช ี - 7 7 หมดบัญช ี
23 แนะแนว หมดบัญช ี - 3 3 หมดบัญช ี
24 เทคโนโลยีทางการศึกษา 51 5 - 5 46 
25 บรรณารักษ์ 2 2 - 2 หมดบัญช ี
26 อุตสาหกรรมศิลป์ ไม่ได้เปิดสอบแข่งขัน - 1 1 - 
27 ดุริยางค ์ ไม่ได้เปิดสอบแข่งขัน - 1 1 - 

 รวม 259 66 31 97 193 
 

3. กรณีตำแหน่งว่างตามกลุ ่มวิชาเอกที่ไม่มีบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี หรือกรณีที่เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ จนหมดบัญชี หรือกรณีมีผู้สอบแข่งขันได้ มีไม่เพียงพอในการบรรจุและ
แต่งตั้ง ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ มาบรรจุ และแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 96 อัตรา 

ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 

 

จำนวนนักเรียน จำนวน
ครู 
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครูผู้สอนตามที่ สพฐ. กำหนด (อัตราที่) 
1 2 3 4 5 6 7 7-8 

ขึ้นไป 

1 - 20 คน 1 ประถม 
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
41-60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 

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

ศาสตร์ 
นักเรียนรวม 121 ขึ้นไป 

ก่อนประถม  
ถึง ป.6 

คำนวณ
ตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร์ 

 
เพิ่มเตมิ 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร์ 

 

หมายเหตุ  (1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้กำหนดสาขาวิชาเอกในลำดับถัดไปตามตารางนี้ มา
กำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้นแล้ว จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สา มารถกำหนด
สาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
     (2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ  และหลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา
,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ จำนวน 66 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การ
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561       
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน   
4 อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาไทย จำนวน    
5 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 7 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 3 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 1 
อัตรา และดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 31 อัตรา โดยขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 



19 
 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอนำตำแหน่งว่างที่โรงเรียนมีความประสงค์จะกันไว้  เพื่อใช้ใน
การเปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 27 อัตรา มาใช้ในการเปิดสอบแข่งขันในครั้งต่อไป และหากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในกลุ ่มวิชาเอกต่างๆ ตามข้อ 3 ไม่มีผู ้สมัครใจเข้ารับการบรรจุและแต่งตั ้ง หรือไม่มีบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้จาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ ขอนำตำแหน่งที่เหลือจากการขอใช้บัญชี มาใช้ในการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัตนิำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 97 อัตรา 

เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง     
ครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ  

2. ขออนุมัติเร ียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 66 คน (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 6 หน้า 113-116 ) 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจน
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 

4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 3 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

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

6. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

7. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอื่น ในกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 4 อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา 
คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาไทย จำนวน  5 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 
เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 7 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 3 อัตรา 
อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 31 อัตรา โดย
ขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง 
และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
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            ทั้งนี้ หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใดไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอก
ดังกล่าว ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  

8. กรณีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ หากขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว ไม่มีผู้สมัครใจรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.กาญจนบุรี 
หรือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขออนุมัติส่งตำแหน่งว่างดังกล่าวกลับไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสำรวจความต้องการวิชาเอกใหม่ และนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้เปิด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   
ปี พ.ศ. 2563  

 

มติ กศจ. ที่ประชุม กศจ. มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ขอใช้บัญชีจาก กศจ.อ่ืน  และใช้ตำแหน่ง
ว่างที่เหลือจากการบรรจุและขอใช้บัญชี เพื่อใช้ในการเปิดสอบแข่งขัน และไม่อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างไปใช้ใน          
การพิจารณารับย้าย เนื่องจาก มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ กศจ.กาญจนบุรี สามารถขอใช้บัญชีจาก กศจ.อ่ืนได้ 
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6.3     เรื่อง  ขอนำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง  
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือใช้สำหรับดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
อื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 อัตรา 
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื ่อง  หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

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

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

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

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

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้ง 9/2562 เมื่อวันที่  27 
กันยายน 2562 อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือใช้สำหรับดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 9 อัตรา ไปแล้วนั้น  
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2. เนื ่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งเกี ่ยวกั บการนำรายชื่อ               
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื ่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 
04009/ว 1755 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ตำแหน่ง 
ทั้งนี้ จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว ดำเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่              
7 มิถุนายน 2559 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 117-118) 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงต้องดำเนินการขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

1) ให้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ก่อน (ปัจจุบันไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 
2) กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 

ตั้ง โดยดำเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับดังนี้ 
   2.1) อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ (ปจัจุบันมกีารขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 
   2.2) อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ (ปัจจุบันไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  

3) กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบ แข่งขันได้ 
ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด (ปัจจุบันมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  

4) กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัด ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบ แข่งขันได้ ใน
ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอ่ืนได้  

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่าง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างเดิมและ
ตำแหน่งว่างเพิ่มเติมจากการลาออก จึงมีความประสงค์ให้นำไปใช้สำหรับการดำเนินการขอบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดท่ีจะบรรจุ

และแต่งตั้ง 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

1 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 25 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 26 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

3 นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 26 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 31 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

6 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

7 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

8 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

9 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 46 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

11 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 9 กลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

12 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 16 กลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
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ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย 
สังกัดท่ีจะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ตำแหน่งประเภททั่วไป 

12 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 6 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

13 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 27 กลุ่มบรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

14 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 44 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่าง
ดังกล่าวทั้ง 15 อัตรา เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นตำแหน่งว่างภายใต้กรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกตำแหน่ง 
และเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าวใช้สำหรับ

ดำเนินการขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรร มการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบ แข่งขันได้ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยอนุโลม ดังนี้ 
 

ตำแหน่ง กลุ่ม/หน่วย ขอใช้บัญชีจาก 
นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ขอใช้บัญชีจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรียกบรรจุจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ขอใช้บัญชีจาก สพฐ. 
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ ขอใช้บัญชีจาก สพฐ. 
นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ขอใช้บัญชีจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ขอใช้บัญชีจากส่วนราชการอื่น 

นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์ ขอใช้บัญชีจากส่วนราชการอื่น 

นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์ ขอใช้บัญชีจากส่วนราชการอื่น 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ ขอใช้บัญชีจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างใช้สำหรับดำเนินการขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น มาขึ้นบัญชเีป็น   

ผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 อัตรา  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีอ่ืน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยอนุโลมดังต่อไปนี้  

    2.1 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์)  
      2.2 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
      2.3 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู ้ลงนามในประกาศแทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

     - ประกาศคัดเลือกผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้ ฯ 
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
     - ประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก   

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ) เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามลำดับในประกาศการขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก และรายงานผลการบรรจุและแต่งตั ้งให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.4     เรื่อง  ขอนำตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) 
(ศึกษานิเทศก์) ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  นำตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับ
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) 
(ศึกษานิเทศก์) ประจำปี 2563 จำนวน 4 อัตรา 
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

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

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) จึงมีความประสงค์ใช้ในการประกาศรับย้า ยประจำปี 2563       
(ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง 

อันดับ เงินเดือน 
กลุ่ม/หน่วย 

1 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

92 0003926    คศ.2   41,620 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

71 0005542 คศ.3 58,390 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

3 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

50 0006733 คศ.4 66,960 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

4 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

26 0007926 คศ.4 63,810 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

 
 

2. ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าว เป็นตำแหน่งว่าง และอยู่ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 นำตำแหน่งว่างดังกล่าวใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ประจำปี 2563 ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4   นำตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่น
คำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5     เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่างที่ผ่านการอนุมัติให้ดำเนินการขอใช้บัญชี    
ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน เป็น
ใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ในการอนุมัติให้นำตำแหน่ง
ว่างสายงานการสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 
อัตรา และกลุ่มวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา เพื่อใช้ในการรับย้าย ตามความต้องการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 11/2562 เมื ่อวันที ่ 8 

พฤศจิกายน 2562 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2559 เรื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการนำตำแหน่งว่างที่เหลือ  จากการรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี และถ้าหากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ขอใช้
บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน และกลุ่มวิชาเอก    
คหกรรม ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีหมดบัญชีแล้ว ส่วนกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ไม่มีบัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมิได้ดำเนินการเปิดสอบกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว และตามท่ี
ขออนุมัติไว้กรณีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการใช้บรรจุแล้ว ภายหลังถ้าสถานศึกษา  ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอกตามความ
ต้องการของสถานศึกษา หากมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ใช้บัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก่อน และหากมีตำแหน่งว่างเหลือ ไม่มีผู้เลือก หรือ
บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีไม่เพียงพอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติ
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ส่งตำแหน่งว่างดังกล่าวกลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสำรวจความต้ องการวิชาเอกใหม่และ
ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หรือขอใช้บัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ หรือใช้ในการเปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอขอเปลี่ยนแปลงความต้องการตำแหน่งว่าง             
ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งในรอบที่ 6 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 อัตรา จากเดิมมีความ
ประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด โดยจะขอเปลี่ยนเป็นกันตำแหน่งว่างดังกล่าวไว้เพ่ือใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 
พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดต่อไปดังนี้  

 

ที ่

 

โรงเรียน 

 

อำเภอ 

 
เลขที่

ตำแหน่ง 

 
เลขที่กรม 
บัญชีกลาง 

อาศัยเบิก ความต้องการวิชาเอก 
 

อันดับ 
 

เงินเดือน 
เดิม  

(ขอใช้บัญชี) 
ใหม่ 

(รับย้าย) 
1 เทพมงคลรังษ ี เมืองฯ 67575 0336977 คศ.3 65,590 ภาษาจีน ภาษาจีน 
2 เทพมงคลรังษ ี เมืองฯ 100726 0336979 คศ.3 (2) 51,170 อุตสาหกรรม

ศิลป ์
ภาษาอังกฤษ 

3 วิสุทธรังษ ี ท่าม่วง 33285 0337845 คศ.3 58,390 คหกรรม ดนตรีสากล 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่าง

สำหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น  เป็นใช้รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 อัตรา และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอก
ที่จะใช้ในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราว่างสำหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน เป็นใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 
อัตรา  

2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการ เพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ 

 

มติ กศจ. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเองได้ตามที่เสนอ แต่ไม่อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
รับย้าย เนื่องจาก มีบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ที่ กศจ.กาญจนบุรี สามารถขอใช้บัญชีจาก กศจ.อ่ืนได้  

 
 
 
 



29 
 

6.6   เรื ่อง  ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 อัตรา  
 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

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

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เรื่อง การ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

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

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

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 เรื่อง การกำหนดกรอบ
อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.กำหนด) 

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

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 

3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล   เพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ 
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ/ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ กลุ่ม หมาย
เหต ุ

1 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 12 กลุ่มบรหิารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

 

2 นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 13 กลุ่มบรหิารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

 

 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 มีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
 

  
ที ่

                         รายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้ผ่านการคัดเลือก          หมายเหตุ 

ตำแหน่ง ระดับ เลขท่ี กลุ่ม  
 1 นักวิชาการเงิน

และบัญช ี
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 12 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

นางสาวสลุี  สุกใส  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญช ี
ระดับชำนาญการ  
สำนักงานเขตบางพลดั 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. บรรจุและแต่งตั้งได้ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในระดับ 3  
2. เป็นผู้ผ่านการประเมิน
บุคคลตามผลงาน เรื่อง การ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินฯ 

 2 นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 13 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

นางสาววันวิสาข์  พรมเกต ุ
ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับชำนาญการ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุร ี
กระทรวงวัฒนธรรม  

1. บรรจุและแต่งตั้งได้ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในระดับ 3  
2. เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคล 
ตามผลงาน เร่ือง โครงการ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า บริการ
และบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
กิจกรรม : สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยฯ 

 

3. หนังสือสำนักงานเขตบางพลัด   ที่ กท 7401 /ว201 ลงวันที่  7 ตุลาคม 2562 เรื่อง ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญขอโอน (รายนางสาวสุลี สุกใส) พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการให้โอน  โดยยินดีให้โอนตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

4. หนังสือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0203.3/5131  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ให้
โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  (ราย นางสาววันวิสาข์  พรมเกตุ)  โดยยินดีให้โอนได้ตั้งแต่วันที ่1 ธันวาคม 2562 เป็น
ต้นไป  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรออกคำสั่งแต่งตั้ง (โอน) ดังนี้ 
1.  นางสาวสุลี  สุกใส  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ขบพ.100 

อัตราเงินเดือน  23,080  บาท ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  สำนักงานเขตบางพลัด   สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ให้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 
38 ค.(2)  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ตำแหน่งเลขที่ 
อ 12  อัตราเงินเดือน  23,080 บาท  (อัตราเงินเดือนที่ใช้รับโอน  23,840 บาท)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563  เป็นต้นไป 

2.  นางสาววันวิสาข์  พรมเกตุ  ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 721 
อัตราเงินเดือน  26,790  บาท ข้าราชการพลเรือนสามัญ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  กระทรวง
วัฒนธรรม ให้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ตำแหน่งเลขที่ อ 13  อัตราเงินเดือน  26,790  บาท  (อัตราเงินเดือนที่ใช้รับโอน  21,920 บาท)  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563  เป็นต้นไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติรับโอน  นางสาวสุลี  สุกใส  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง

เลขที่ ขบพ.100  ระดับชำนาญการ อัตราเงินเดือน 23,080 บาท   ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักงานเขต
บางพลัด มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ระดับชำนาญการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ตำแหน่งเลขที่ อ 12 อัตราเงินเดือน 23,080บาท  (อัตราเงินเดือนที่ใช้รับโอน  23,840 บาท ) สังกัดสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563  เป็นต้นไป 

2. ขออนุมัติรับโอน  นางสาววันวิสาข์  พรมเกตุ  ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม  ระดับชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่  721  อัตราเงินเดือน  26,790 บาท   ข้าราชการพลเรือนสามัญ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี  กระทรวงวัฒนธรรม มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชำนาญการ  กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  ตำแหน่งเลขที่ อ 13 อัตราเงินเดือน 26,790 บาท  (อัตราเงินเดือนที่ใช้รับโอน  21,920 บาท ) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563  เป็นต้นไป 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ออกคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญรายดังกล่าวและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง    

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
 
 
 



32 
 

6.7   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย 
 

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

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและ

การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค(2) 

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

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

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด
ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2 ) ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 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 1 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 
2562 โดยกำหนดให้ผู ้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายหรือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 22 – 29 ตุลาคม 
2562 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่างทั้งหมด จำนวน 1 อัตรา  

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค.(2) ได้
ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ 

ที่ 
รายละเอียดตำแหน่งว่าง 

ผู้สมัคร 
     ตำแหน่ง/กลุ่ม             ระดับ   เลขที่ตำแหน่ง 

  1 นักวิชาการ
ศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 38 1. นางสาวปนัดดา  ชีวะนอรรถ 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ลพบุรี เขต 2 
2.นางสาวยุรี  เตชะดี 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอย้าย 
จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับย้ายและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้ง 2 ราย 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินความรู ้ 
ความสามารถในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 629/2562 สั่ง ณ วันที่ 15  ตุลาคม 2562       
โดยการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอย้ายตามตัวชี้วัดที่กำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลคะแนนปรากฎ
ว่า นางสาวยุรี  เตชะดี เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน/สังกัด ตำแหน่งท่ีขอย้าย คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
1 นางสาวยุรี  เตชะด ี นักทรัพยากรบุคคล/ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
นักวิชาการศึกษา 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   พิจารณาแล้วเห็นสมควร  อนุมัติให้ย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)           
ราย นางสาวยุรี  เตชะดี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 38 อัตราเงินเดือน 21,900 บาท กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

  

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ราย  นางสาวยุรี  เตชะดี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 38 อัตราเงินเดือน 21,900 
บาท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั ่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.8   เรื่อง    ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 3 และ เขต 4 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือรับเปลี่ยนตำแหน่ง/ รับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  
2. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา  
3. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา   
 

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

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

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง

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

ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิ เศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ฉบับลงวันที ่ 9 มกราคม 2561 เรื ่อง 
องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่สามารถนำมาใช้รับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 40 ส่งเสรมิการจัดการศกึษา สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่สามารถนำมาใช้รับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 21 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่สามารถนำมาใช้รับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพ่ือแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ในการ
เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 

1) นายวิทยาเกียรติ  เงินดี          ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ประธานกรรมการ 
 2) ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1   กรรมการ 
 3) นางช่อผกา  ชูเลิศ           ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน             กรรมการ 
 4) นางสาวกำไลมาศ  มีทรัพย์     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
 5) นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ/เลขานุการ 
 6) นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ในการ
เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 
 1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      ประธานกรรมการ 
 2) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ    กรรมการ 
 3) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 4) นางสาวขนิษฐา  เสวกวาปี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด
ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4      ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
 3) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 4) นางนวลน้อย  ปลาบู่ทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
 5) นางสาวมาริสา  กฤชกา้นเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางลภัสรดา  สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือรับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38       
ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ในสังกั ดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา และในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 40 ส่งเสรมิการจัดการศกึษา สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 21 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
3 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู ้ลงนามในประกาศฯ แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจ
ตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง 

4. ขออนุมัติเป็นหลักการ หากไม่มีผู ้ขอย้ายหรือขอเปลี ่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งว่าง ตามที่ได้
ประกาศไปแล้ว ขอความเห็บชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำตำแหน่งว่างใช้สำหรับการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตาม
ประการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู ้ได้รับการคัดเลือก       
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.9  เรื่อง    การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
                สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราย นางสาววิจิตรา รักอาชีพ 
(ชื่อเดิม นางสาววิรดา ลอยเจริญ)     

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีหนังสือแจ้งว่า นางสาววิจิตรา รักอาชีพ (ชื่อเดิม 
นางสาววิรดา ลอยเจริญ) ได้ยื่นใบสมัครเพื่อขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1.1 นางสาววิจิตรา รักอาชีพ (ชื่อเดิม นางสาววิรดา ลอยเจริญ) เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 
อายุ 39 ปี วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอกเคมี มีความประสงค์สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
  1.2 นางสาววิจิตรา รักอาชีพ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และ
ก่อนออกจากราชการเคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตำแหน่ง
เลขที่ 111853 อัตราเงินเดือน 28 ,050 บาท โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
  1.3 นางสาววิจิตรา รักอาชีพ ลาออกจากราชการด้วยเหตุประกอบอาชีพอื่น (ธุรกิจส่วนตัว) และ
ดูแลมารดา ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ได้รับบำเหน็จบำนาญแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. สถานีตำรวจภูธรท่ามะกา ได้แจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือผู้สมัครเข้ารับราชการ รายดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ไม่พบประวัติการกระทำความผิดใดๆ 

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างที ่เหลือจากการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2562 (พิจารณารอบที่ 2) จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง
เลขที่ 117611 โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง ความต้องการวิชาเอกเคมี มีอัตราตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด       
(-3) 
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4. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว ที่มีความประสงค์สมัครเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 119-122 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นตามเอกสาร หลักฐาน

ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอมาแล้ว ปรากฎว่า นางสาววิจิตรา รักอาชีพ   (ชื่อเดิม นางสาว
วิรดา ลอยเจริญ) มีคุณสมบัติในการขอกลับเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างที่สามารถนำมาใช้บรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ไม่มีบัญชี     
ผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในวิชาเอกเคมี ที่ข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ และเป็นตำแหน่งว่าง
ที่ไม่เกินเกณฑ์ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว จำนวน 1 ราย ดังนี้  

ให้บรรจุและแต่งตั้ง นางสาววิจิตรา รักอาชีพ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 117611 รับเงินเงินเดือน 28,050 บาท โรงเรียน    
วิสุทธรังษี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณ บำเหน็จบำนาญ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนึ้ 
1. ขออนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้ง นางสาววิจิตรา รักอาชีพ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี 117611 รับเงินเงินเดือน 28,050 บาท 
โรงเรียนวิสุทธรังษี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

2. ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วให้กลับเข้ารับราชการ 

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.10    เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ
และแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็น

ผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย 

 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

6. หนังสือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ กห 0317/3659 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนข้าราชการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที ่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เร ียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย            
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มารายงานตัวเพื่อบรรจุ และ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ไป
แล้วนั้น  

2. ปรากฏว่ามีข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศดังกล่าว ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ ได้มารายงานตัวและมีความประสงค์ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่สอบแข่งขันได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้  

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม 
สอบแข่งขันได้ตาม
ประกาศ/วิชาเอก 

ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง 
/สังกัด 

ร.ต. อดิศร วิเศษสิงห์ ตำแหน่งนายทหารควบคุมข้อมลู  
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กมศ.บก.สปท. 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
เริ่มรับราชการ  
เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2554  
 

ประกาศ กศจ. กาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร ์
ลำดับที่ 31 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
เลขท่ีตำแหน่ง 3586 
เลขท่ีกรมบญัชีกลาง 0006161 
เงินเดือนท่ีบรรจุ  15,050 บาท 
อาศัยเบิกขั้น 58,390 บาท 
โรงเรียนวดับ้านทวน อ.พนมทวน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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3. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขัดข้องและ
ยินยอมให้ข้าราชการรายดังกล่าว โอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามความประสงค์ได้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 123 ) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า 124-126 ) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของ
หลักเกณฑ ์ไว้ดังนี้ 

    4.1 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิ  ที่
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง 

    4.2 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครผูู้ช่วย โดย
การโอนตามผลการสอบแข่งขัน ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว มีคุณสมบัติ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู ้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง และจะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนึ้ 
1. ขออนุมัติรับโอน ร.ต. อดิศร วิเศษสิงห์ มาบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 3586 อัตราเงินเดือนที่บรรจุ 15,050 บาท โรงเรียนวัดบ้านทวน อำเภอ
พนมทวน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2. ขออนุมัตใิห้นับอายุราชการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 และให้เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.11   เรื่อง  การขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น                      
ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติการขอปรับปรุงตำแหน่ง เพื่อขอเลื่อน

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย  

 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557  เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วย นางธิรดา ฆารสินธุ ์นภา ตำแหน่งนักจัดการงานทั ่วไป ระดับปฏิบัต ิการ ตำแหน่งเลขที่  อ6             
กลุ่มอำนวยการ ได้ยื่นคำขอเพ่ือจะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว ตำแหน่งเลขที่ อ6 เป็น
ตำแหน่งที่กำหนดไว้เป็นการชั่วคราวในระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การที่จะเลื่อนไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ชำนาญการ ต้องตั้งเรื ่องเสนอไป สำนักงาน กคศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการก่อน  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 127-129 ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคำขอเสียสิทธิ
ในการเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี          
ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง เลขที่ อ6 เป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ไป สำนักงาน กคศ. เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง เลขที่ อ6 เป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญ
การไป สำนักงาน กคศ.  เป็นการเฉพาะราย   
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการปรับปรุงตำแหน่ง เลขที่ อ6 เป็นตำแหน่ง      

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ  ไปสำนักงาน กคศ. เป็นการเฉพาะราย   
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ  
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6.12     เรื่อง  การขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร    
สถานศึกษา (ขอย้ายกรณีพิเศษ)   

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4       
กรณีย้ายเพ่ือดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรง จำนวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559 เรื ่อง การแก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ

แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
6 . คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                                     

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เพ่ือดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรง จำนวน 1 
ราย รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 130-137) 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  
(ข้อมลูปจัจุบนั) 

ขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งท่ี 

เหตุผลในการขอย้าย 

1 นายลือนาม  
       คิดอยู่ 

 

ผอ.ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้ อ.เลาขวัญ 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ 4302 
รับเงินเดือน 39740 บาท 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนปัจจุบัน 
เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 

ร.ร.บ้านเขานางสางหัว 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ขอย้ายกรณีพิเศษ  เพื่อดูแลภรรยาซึ่งเจ็บป่วย
เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และไขมันในเลือด
สูง จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง และ
อย ่ า ง ใกล ้ ช ิ ด  ตามความ เห ็ นของแพทย์                  
อีกท้ัง ข้าพเจ้าต้องดูแลทุกคนในครอบครัวตนเอง
และครอบครัวของภรรยา ซึ ่งบิดามารดาของ
ภรรยา ก็เจ็บป่วยด้วยกันทั้งสองคน ต้องพาไป
พบแพทย์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ โดยมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ส่งคำร้องขอย้ายให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13 หน้า 138-
140 ) 

3. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การขอ
ย้ายกรณีพิเศษ ไว้ดังนี้ 
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     ซ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีพิเศษ   
        กรณีผู้บริหารสถานศึกษามีเหตุผล ความจำเป็น เป็นกรณีพิเศษ ให้พิจารณาย้ายกรณีพิเศษ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้   
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย   
    ข้อ ๑.๓ การย้ายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  
(๑) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดา มารดา หรือเป็นคู่สมรสตาม

กฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง  
(๒) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษา ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
วิธีการ  
๑) ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องได้เมื่อมีเหตุผล ความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ ข้อ ๑ 

โดยสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันยื่นคำร้องขอ
ย้าย หากพ้นกำหนดเวลาคำร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก   

๒) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาการขอ
ย้ายเป็นรายๆ ไป โดยพิจารณาจากเหตุผลที่ยื่นคำร้อง ความเห็นของผู้บังคับบัญชา หลักฐานทางราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนๆ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับทางราชการ   

ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายให้ดำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ตั้งแต่ ข้อ ๕ – ข้อ ๑๗ 
แต่มิให้นำระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้ โดยต้องดำเนินการตามระยะเวลาอันสมควร  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี โปรดพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายของข้าราชการรายดังกล่าวและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ทางราชการ ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นต้นสังกัดได้เสนอ
ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าเห็นสมควรให้ย้ายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กรณีย้ายเพื่อดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรง ราย นายลือนาม คิดอยู่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.13   เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการกลุ่ม) 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อน

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

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

5. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                      
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการ
กลุ่ม)  ตำแหน่งเลขที่ อ 29  กลุ่มนโยบายและแผน    

2. การคัดเลือกให้พิจารณาจากรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์  และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู ้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
หรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  
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4. การแต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื ่อง 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ 
ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 กำหนด   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติ (ร่าง)  ประกาศ เรื่อง  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า  141-148 )      

2. ขออนุมัตใิห้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการกลุ่ม)  
ตำแหน่งเลขที่ อ 29  กลุ่มนโยบายและแผน 

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคล ด้านความรู้ ความสามารถ และความ
ชำนาญ  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ผู้อำนวยการกลุ่ม)  ประกอบด้วย 
 1) นางศุภวรรณ  สุขอร่าม          ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                        ประธานกรรมการ 
 2) น.ส.ธนาภรณ์  สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มนโนบายและแผน      กรรมการ 
 3) นางลภัสรดา  สอนใจ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       กรรมการ 
 4) น.ส.วชิุดา  เอ่ียมรักษา              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                             เลขานุการ   
                

4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล  เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ประกอบด้วย 

1) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ 
 2) น.ส.ศนิษฐา  อมรพรหมภักดี    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ 
 3) น.ส.พรพันธ์  สุทธาคง  นิติกรชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี        กรรมการ 
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          4) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5) นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       กรรมการ   
           6) น.ส.วิชุดา  เอ่ียมรักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                             เลขานุการ 
         สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 

5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ประกอบด้วย 
  1) นายนิพัฒน์   มณี   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4             ประธานกรรมการ  
  2) น.ส.อินทิรา  ชิวปรชีา            ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                
      สพป.กาญจนบุรี  เขต 2                กรรมการ 
      3) น.ส.ศภุรัชต ์ กาญจนางกูร         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                 

                                         สพป.กาญจนบุรี  เขต 3                กรรมการ 
 4) น.ส.วิชุดา  เอ่ียมรักษา           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               เลขานุการ 

          สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 
 

6. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ   
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ/
ประเมินผลงาน 

7. ขออนุมัติกรณีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม 
สามารถคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ทั้งนี้ ให้รายงานเพ่ือทราบในการประชุม ในคราวต่อไป  

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.14   เรื่อง  แก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลังที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอแก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

 

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

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนด

กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ที ่  446/2561 สั ่ง ณ วันที ่ 29 สิงหาคม                     
พ.ศ. 2561  เรื ่องการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4010 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 ได้แจ้งกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยให้ดำเนินการจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ ตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบอัตรากำลังของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจาณาอนุมัติ
และให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามาตรา 53 มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้คำสั่ง
ดังกล่าวมีผลพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  
2561 มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แจ้งแก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา               
38 ค.(2) ลงกรอบอตัรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา
ในภูมิภาค (คปภ.) มีคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ของ นางสาวดรุณี เวียงชัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ตำแหน่งเลขที่ อ 19 อัตราเงินเดือน 49,730 บาท สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปตั้งจ่าย ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งแต่วันที่ 5 
มิถุนายน 2560 มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่คำสั่งกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามาตรา 38 ค.
(2) มีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยให้ดำเนินการแก้ไขการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตามแนวทางที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด โดยมิต้องจัดบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวลงกรอบอัตรากำลังใหม่ 
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4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกคำสั่งแก้ไขแล้ว ดังนี ้

(แก้ไขคำสั่งสำนักงานงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 449/2561 สั่ง ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2561) 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิ    กำหนดไว้เดิม กำหนดใหม่   

เลขประจำตัว
ประชาชน 

วิชาเอก ตำแหน่ง/ระดับ ตำแหน่ง
เลขท่ี/ 
เลขท่ี

จ่ายตรง 

เงินเดือน 
(บาท) 

ตำแหน่ง/ระดับ 
ตามกรอบ

อัตรากำลัง* 

ตำแหน่
งเลขที่ 

ตำแหน่ง/ระดับ 
ที่แต่งต้ัง 

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ข้อความเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 น.ส.ดรุณี เวียงชัย 
3-3416-01167-
54-9 

กศ.ม.   
การศึกษา

ผู้ใหญ่ 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

อ 19 
(000033

4) 

52,700 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

อ 17 
 

นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ
พิเศษ 

52,700 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม    
(ไปช่วยราชการ 
อยู่ท่ี สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 
13) 

แก้ไขเป็น กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 50 
(000036

5) 

18,100 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

อ 17 
 

นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ
พิเศษ 

18,100 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

ข้อความเดิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

41 ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 50 
(000036

5) 

18,10
0 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

อ 41 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

18,100  

แก้ไขเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

41 ว่างไม่มีเงิน     เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

อ 41 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

  

๕. สำนักงาน ก.ค.ศ.รับทราบคำสั่งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 22 ตำแหน่ง/ราย  แต่มีอัตราว่างที่มีเงินแต่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

5.1 อัตราเงินเดือนตำแหน่งเลขที่  อ17 (อ19 เดิม)  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        
(ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)  ตัดโอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  

5.2 ตำแหน่งเลขที่ อ40 (อ43 เดิม)  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา เงินเดือน 55,810 บาท   

5.3 ตำแหน่งเลขที่ อ41 (อ50 เดิม)  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริม     
การจัดการศึกษา เงินเดือน 18,100 บาท  (แก้ไขคำสั่งให้ตัดโอนไปตั้งจ่ายในตำแหน่งเลขที่ อ17) 

๖. สำนักงาน ก.ค.ศ.ยังไม่รับทราบคำสั่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเติม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงได้สอบถามและรับทราบว่าตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
อ50 (เดิม) เงินเดือน 18,100 บาท  ไม่สามารถตัดโอนไปทดแทนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ตำแหน่งเลขที่ อ 19 (เดิม) ได้ แต่สามารถนำตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับชำนาญการพิเศษ อ43 (เดิม) เงินเดือน 55,810 บาท ไปตั้งจ่ายทดแทนได้  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามแนวปฏิ บัติการบริหารกรอบ

อัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  เห็นควร
ดำเนินการแก้ไขการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
เสนอ  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางท่ี ก.ค.ศ.กำหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
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(แก้ไขคำสั่งสำนักงานงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 449/2561 สั่ง ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2561)  

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิ    กำหนดไว้เดิม กำหนดใหม่   

เลขประจำตัว
ประชาชน 

วิชาเอก ตำแหน่ง/ระดับ ตำแหน่ง
เลขท่ี/ 
เลขท่ี

จ่ายตรง 

เงินเดือน 
(บาท) 

ตำแหน่ง/ระดับ 
ตามกรอบ

อัตรากำลัง* 

ตำแหน่
งเลขที่ 

ตำแหน่ง/ระดับ 
ที่แต่งต้ัง 

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ข้อความเดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 น.ส.ดรุณี เวียงชัย 
3-3416-01167-
54-9 

กศ.ม.   
การศึกษา

ผู้ใหญ่ 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

อ 19 
(000033

4) 

52,700 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

อ 17 
 

นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ
พิเศษ 

52,700 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม    
(ไปช่วยราชการ 
อยู่ท่ี สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 
13) 

แก้ไขเป็น กลุ่มบริหารงานบุคคล 

17 ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ 

อ ๔๓ 
(000035

๘) 

๕๕,๘10 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

อ 17 
 

นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ
พิเศษ 

๕๕,๘10 ผู้อำนวยการกลุ่ม 

ข้อความเดิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4๐ ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการพิเศษ 

อ ๔๓ 
(000035

๘) 

๕๕,๘10 นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 4๐ นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

๕๕,๘10  

แก้ไขเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4๑ ว่างไม่มีเงิน     เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

อ 4๑    

ข้อความเดิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

41 ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 50 
(000036

5) 

18,100 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

อ 4๑ เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

18,100  

แก้ไขเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4๐ ว่างมีเงิน  นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 

อ 50 
(000036

5) 

18,100 นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
(หร ือน ักจ ัดการงาน
ท ั ่ ว ไปปฏ ิบ ัต ิการ/
ชำนาญการ 

อ 4๐ นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ 
ชำนาญการ 
(หรอืนักจัดการงาน
ทั่วไป ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

18,100  

               (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 149-152 )   
 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติแก้ไขการจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

38 ค.(2) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.15    เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมิน  และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมิน  และอนุมัติให้เลื ่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ  
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก 
ประเภท
ตำแหน่ง 

ระดับ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน วันท่ีส่งผลงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 นายวีรพันธ์  

       จันต๊ะยอด 
ค.บ. 

(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 

วิชาการ ชำนาญการ อ 37 35,170 2 ธ.ค. 2562 

 

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

(มาตรา 53  มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง  การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  และตำหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ  ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9  ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  2552  เรื่อง การ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง  การจัดกลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว25  ลงวันที่ 24  กันยายน 2555  เรื่อง  กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง  ระดับตำแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน   และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   ตามมาตรา 38 ค.(2) 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบ
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หมายเหตุ  ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ.กำหนด) 

9. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง
และแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

1. ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการรับการประเมิน  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 16 หน้า 153-157)   

2. กศจ.กาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมัติ ให้ตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน  จำนวน 1 ราย ดังกล่าวแล้ว 

3. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
4. ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑผ์่าน

ร้อยละ 
กรรมการ คะแนน

เฉลี่ย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 
1. ชื่อ – สกุล นายวีรพันธ์ จันตะ๊ยอด ตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 

คุณภาพของงาน 30 21 26 28 27  
ประโยชน์ของผลงาน 30 21 27 28 27  
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 40 28 36 33 36  

คะแนนรวม 100 70 89 89 90 89.33 
 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินแล้วเห็น

ว่า  มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่  ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ราย และมีผลการประเมินจาก
คณะกรรมการณ ผ่านเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  และอนุมัติให้
เลื่อนและแต่งตั้งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

1. นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ) ตำแหน่งเลขท่ี อ 1 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติผลการประเมิน  และเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  ประเภทวิชาการ  
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ราย นายวีรพันธ์  จันต๊ะยอด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.16 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 27 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  4 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 27 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 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.ลลิดา  
กุลสุวรรณ 

วัดดาปาน
นิมิต
มิตรภาพที่ 
142 

18 ต.ค. 
60 

72.51 75.26 77.48 78.65 80.46 82.05 94.64 95.98 18 ต.ค. 
62 

2 น.ส.ศิริวรรณ  
เลิศปาน 

อนุบาล
ห้วย
กระเจา 

18 ต.ค. 
60 

64.29 67.04 71.99 76.33 83.61 85.39 87.17 90.53 18 ต.ค. 
62 

3 น.ส.สุภิญญา     
  ชลประเสริฐ 

วัดหนอง
ลาน 

26 ก.ย. 
60 

71.01 74.55 77.31 80.86 82.63 85.20 87.96 90.53 26 ก.ย. 
62 

4 นายประพันธุ์   
     น้อยอุทยั 

บ้านราง
กระต่าย 
“พิริยะ
ประชา
วิทยาคาร” 

18 ต.ค. 
60 

61.72 61.72 70.96 75.49 78.85 82.21 83.99 86.55 18 ต.ค. 
62 

5 น.ส.สิติชา  
อ่อนแช่ม 

บ้านหนอง
ลาน 

26 ก.ย. 
60 

68.63 74.93 77.69 84.60 87.17 89.73 95.85 97.44 26 ก.ย. 
62 

6 น.ส.ศศินันท์  
 ไชยวิลากานต ์

บ้านอ่าง
หิน 

26 ก.ย. 
60 

51.68 56.21 60.36 66.66 74.37 85.01 94.49 97.24 26 ก.ย. 
62 

7 นายชัยโย  
อิ่นคำ 

วัดห้วย
สะพาน 

18 ต.ค. 
60 

97.88 98.54 98.94 99.20 98.77 98.77 98.41 99.74 18 ต.ค. 
62 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 
 

ท่ี 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี
บรรจุ 

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

1 น.ส.ฐิติมา   
     มอญเกิ้ง 

บ้านซอง
กาเรีย 

18 ต.ค. 
60 

60.84 69.60 72.96 80.48 73.57 83.42 88.55 92.30 18 ต.ค.  
62 

2 น.ส.นนัทน์ภัส  
ชาวเมืองนนท์ 

บ้านเหมือง

สองท่อ 
18 ต.ค. 

60 
70.22 72.79 74.56 76.33 79.82 84.21 87.57 91.13 18 ต.ค.  

62 
3 น.ส.วรรณพร   

   คงกระพันธ ์
บ้านไร ่ 18 ต.ค. 

60 
70.22 73.77 75.54 77.32 83.81 86.37 88.15 91.51 18 ต.ค.  

62 
4 นายนิคม    

  อมรอาจหาญ 
บ้านซอง
กาเรีย 

18 ต.ค. 
60 

61.52 66.67 69.42 81.47 72.78 79.89 92.33 98.22 18 ต.ค.  
62 

5 น.ส.ปัทมา   
     มะลิทอง 

บ้านห้วย
มาลัย 

18 ต.ค. 
60 

84.03 85.80 87.57 89.35 91.12 92.90 96.44 98.22 18 ต.ค.  
62 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายอภิศิษฏ์   
     บวัปรอท 

ราษฎร์
บำรุง
ธรรม 

7 ส.ค.60 74.14 75.73 85.39 87.77 90.34 96.46 97.25 98.23 7 ส.ค.62 

2 น.ส.ชิดชนก   
       ทองนุ่ม 

ราษฎร์
บำรุง
ธรรม 

7 ส.ค.60 72.55 72.55 84.24 86.97 89.73 96.09 97.44 98.23 7 ส.ค.62 

3 นายพิทยา   
    แสงพราย 

บ้านบะ
ลังกา 

26 ก.ย.60 67.65 71.20 75.54 81.65 84.41 86.18 86.18 87.77 26 ก.ย.62 

4 น.ส.ชัญญาพร   
      อินป้อม 

บ้าน
หนองกะ
หนาก 

26 ก.ย.60 60.12 61.90 67.03 69.78 80.48 84.21 87.76 90.33 26 ก.ย.62 

5 นายอนวุัช   
     นิบรรพต 

บ้าน
หนองกะ
หนาก 

26 ก.ย.60 66.67 72.01 75.35 78.90 80.67 83.20 88.57 90.34 26 ก.ย.62 

6 นายพงศ์ปณต   
     รอดทอง 

บ้าน
หนองกะ
หนาก 

2 ต.ค.60 63.92 68.25 73.57 77.12 78.90 83.42 85.99 88.56 2 ต.ค.62 

7 น.ส.มานิดา   
 แกว้ตามสาม 

บ้านห้วย
หวาย 

2 ต.ค.60 66.67 69.42 88.58 90.34 92.11 93.88 95.66 97.64 2 ต.ค.62 

8 น.ส.พรพิมล   
     รักแตง 

บ้านบะ
ลังกา 

2 ต.ค.60 66.65 69.42 72.97 77.31 80.86 85.39 88.56 89.54 2 ต.ค.62 

9 นายตุลยวัต   
    เทพเทียน 

วัดทุ่ง
มะสัง 
(มิตรภาพที่ 9) 

2 ต.ค.60 68.63 70.40 74.14 76.89 78.48 80.25 83.61 86.97 2 ต.ค.62 

10 น.ส.มินตรา   
     ยินด ี

บ้านวังด้ง 2 ต.ค.60 62.09 69.79 73.76 77.12 75.96 78.47 77.50 93.22 2 ต.ค.62 

11 นายเจนณรงค์   
     ไชยปันด ิ

บ้าน
หนอง
หว้า 

18 ต.ค.60 52.66 53.23 63.12 73.15 75.34 77.92 83.44 87.16 18 ต.ค.62 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 4 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.นพรัตน์  
    พัสดุสาร 

ร่มเกล้า
กาญจนบุร ี

5 พ.ค. 
60 

59.53 69.80 74.14 78.48 81.84 84.41 86.19 87.96 5 พ.ค. 
62 

2 นายอานนท์  
 ไชยลังการณ์ 

ท่าม่วง
ราษฎร์บำรุง 

21 ส.ค. 
60 

50.87 56.14 64.91 69.29 71.91 76.31 85.08 91.22 21 ส.ค.  
62 

3 น.ส.วรัญญา  
    ธัญญาผล 

ท่าม่วง
ราษฎร์บำรุง 

2 ต.ค.  
60 

62.28 64.91 70.17 71.92 82.45 86.84 90.35 93.85 2 ต.ค.  
62 

4 น.ส.บุณยาพร  
  เคนไชยวงศ์ 

กาญจนา
นุเคราะห์ 

2 ต.ค.  
60 

67.54 70.17 71.92 74.56 76.31 77.19 78.94 80.70 2 ต.ค.  
62 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 
8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที ่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  27  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 27 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 27 ราย  
  

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.17 เรื่อง    การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                  เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                  ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 30 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 7 ราย  
4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 9 ราย  
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ 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 เรื่อ ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
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 30 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน 
30  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.รตัมณี           
                     ดีท้วม 
คร ูร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ/ 
4 พ.ย. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าทุ่ม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางฉันทนา  เฉลิมธนะกิจโกศล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ฉัตรไพลิน  จิตต์ภักดีพงศ์ 
ครู ร.ร.วัดเขาน้อย 
วิทยฐานะครูชำนาญการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.ขนิษฐา           
             คำเวียงจันทร์ 
ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 

ปฐมวัย/ 
6 ธ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าทุ่ม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางฉันทนา  เฉลิมธนะกิจโกศล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ษมานันท์  ประดิษฐ์วงศ์วาน 
ครู ร.ร.บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
วิทยฐานะครูชำนาญการสาขาวิชาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.นันทณา           
                    ทองแดง 
คร ูร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 

สังคมศึกษา/ 
11 ธ.ค. 2562 

1.ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนงาม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายกิตติ  จันทวร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายสาธิต  รัตนสารี 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งศาลา 
(วิทยฐานะครูชำนาญการสาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางชลธิชา  เปรมปรีชา 
คร ูร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุง
วิทย ์
ศศ.บ. ภาษาไทย 
 

ภาษาไทย 
29 ส.ค. 2562 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.น้ำทิพย์  สุขกรม 
คร ูร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน 
ค.บ. การประถมศึกษา 
 

ภาษาไทย 
5 ก.ย. 2562 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางสายชล  พรหมพิพัฒน์ 
ครู ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กัญญารตัติพร   
            อยู่สิน 
คร ูร.ร.บ้านกระเจา  
ค.บ. ภาษาไทย 
 

ภาษาไทย 
16 ก.ย. 2562 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านกระเจา ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางพิศมัย  คำมะนาง 
ครู ร.ร.วัดโป่งกูป 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. น.ส.อุไรวรรณ  แซ่โง้ว 
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105 

ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
7 ต.ค. 2562 

1.นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางพิศมัย  คำมะนาง 
ครู ร.ร.วัดโป่งกูป 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

5. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว 
คร ูร.ร.บ้านรางกระต่ายฯ 
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์/ 
7 ต.ค. 2562 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านรางกระต่ายฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางแวววรา  จงจินากูล 
ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. น.ส.ประภสัสรา   
        ชาวเลาขวัญ 
คร ูร.ร.วัดหนองปลิง 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร ์
21 ต.ค. 2562 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางอัญชลี  อิ่มลา 
ครู ร.ร.บ้านหลุมหิน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. น.ส.จตุพร  เชยสาคร 
คร ูร.ร.วัดหนองพันท้าวฯ 
ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
30 ต.ค. 2562 

1.นางพรกมล  ปลาอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองพันท้าวฯ ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 7 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางอินทิรา  อินนามเพ็ง         
ครู  รร.บ้านปากลำปิล็อก                 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย/ 
4 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.บ้านปากลำปิล็อก                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายวิฑูรย์  แก้วใหญ่                          
ผอ.รร.คุรุสภา (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพณาวัลย์  บุญยปรรณานนท์                                 
ครู รร.บ้านห้วยเขย่ง (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. นายกมนทรรศน์  
           กมลนันทวงศ์          
ครู รร.วัดวังก์วิเวการาม                 
วท.บ.(เคมี)               
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ /                   
7 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายพีรฉัตร  น้อยเคียง                          
ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายฉัตรชัย  ศรีสุข                                 
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพิษณุ  นาคโสภณ          
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                
คอ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)        

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/                    

8 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                          
ผอ.รร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายเกษ  ใจงาม                                 
ครู รร.บ้านซองกาเรีย (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาพลศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

4. นายพิชัย  บุดดาล ี         
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                 
ค.บ.(พลศึกษา)        

สุขศึกษาและ    
พลศึกษา /                   

8 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                          
ผอ.รร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายเกษ  ใจงาม                                 
ครู รร.บ้านซองกาเรีย (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.กาญจนา  แดงนา          
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาศาสตร์ /                   
8 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                          
ผอ.รร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายฉัตรชัย  ศรีสุข                                 
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. น.ส.ปัทมา รุ่งรตัน์ธวัชชัย          
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)        
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม                    

8 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายประเสริฐ  ด้วงสงค์                          
ผอ.รร.บ้านซองกาเรีย (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ทฤฒมน  นรศฤงค์                                 
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการ)       
สาขาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. นางจันสุดา  บุตรดี           
ครู รร.บ้านหนองเจริญ                 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)        

ภาษาไทย                    
20 พ.ย. 2562 

1.ผอ.รร.บ้านหนองเจริญ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายนิล  โชคสงวนทรัพย์                          
ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางมาลี  โชติชัย                                 
ครู รร.บ้านหนองเจริญ (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาไทย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1.   น.ส.ศิริพร ทองดอนน้อย 
คร ูรร.บ้านหนองแกประชา
สรรค์ 
ศษ.บ.คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
  

คณิตศาสตร์/ 
21 ต.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองแกประชาสรรค์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เยาวภา  ศานติธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จันทร์สุดา มัจฉา 
ครู รร.บ้านหนองหวาย อ.เลาขวัญ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2.   น.ส.วิมลรัตน์ หวังสุข 
คร ูรร.บ้านเขาหินตั้ง 

  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
  

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
28 ต.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านเขาหินตั้ง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเดือนเพ็ญ แก้วบรรจง 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3. นางภคพร คำภา 
ครู รร.บ้านหนองกะหนาก   
ค.บ. ชีววิทยา 
พธ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
3 ธ.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองกะหนาก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนภาลัย แซ่ง้อ 
ครู รร.ประชาพัฒนา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4.   นายสุรเชษฐ์  
        เหลืองสุดใจช้ืน 

คร ูรร.บ้านหลังเขา 
  วท.บ. พลศึกษา 

  

สุขศึกษาและ      
พลศึกษา/ 

9 ธ.ค. 2562 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหลังเขา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประจวบ นพตลุง 
ครู รร.บ้านหนองสำโรง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 9 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงปิยะวรรณ 
          เริงเขตกรณ ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
11 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.รมย์นลิญ งามขำ 
ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จิดานันท์ สุขสวัสดิ์ 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.อลิษา ถ่ินใหญ ่
คร ูร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
รอ.ม. สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน 

ภาษาอังกฤษ/ 
12 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายเจริญ พรหมมา 
ผอ.ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สมทรัพย์ อติชาติบุตร 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อริศ วรเลข 
คร ูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ศศ.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา/ 
15 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย หอวรรธกุล 
รอง ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  

 วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสกล ประกอบ 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

4. น.ส.จิราภรณ์  
          แก้วประสิทธ์ิ 
คร ูร.ร.พระแท่นดงรัง 
วิทยาคาร 
กศ.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
15 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางนงนุช เกษมจิต 
รอง ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี  

 วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ยุวดี พุทสอน 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. น.ส.อัจฉรา แสงทับทิม 
คร ูร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. สาขาภาษาไทย 
ค.ม. สาขาหลักสูตร 
และการสอน 

ภาษาไทย/ 
15 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน ์
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. ว่าท่ี ร.ต.หญิงมุทติา  
           เอี่ยมทิพย์ 
คร ูร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
15 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.มยุรา บุญมาก 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. น.ส.มณีรตัน์ ธารพานิช 
คร ูร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะ
ราษฎร์บำรุง 
วท.บ. สาขาเคมี 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
18 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบ์ำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.สุกัญญา โครพ 
ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางศิริอัมพร ปินตาเช้ือ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา วิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. น.ส.บุตรตรี บานบรุ ี
คร ูร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
22 พ.ย.2562 

1. ผอ. ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไชยพร มะลิลา 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศิริลักษณ์ ม้ายอง 
ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

9. น.ส.สรารตัน์  
         จงงดงามครู 
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
2 ธ.ค.2562 

1. ผอ. ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกชกร สิงห์เรือง 
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อิสริยาภรณ์ ยี่ประชา 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  30 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ 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
ประสบการณ ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 30 ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  30 ราย 

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

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

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.18 เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี 
                วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                ตาม ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  28  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 13 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 6 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 4 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 5 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (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 ่สุด 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

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

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

กันยายน 2553  เรื่อง  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. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

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

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 28  ราย  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 13 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.พัณณิตา  สุขจิตต ์
ครู ร.ร.บ้านดอนเขว้า 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 89.00 95.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
30 พ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 73.75 85.00 87.50 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 89.75 81.00 91.00  

2. น.ส.ชไมพร  บุญประวัต ิ
ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 91.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
7 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 81.25 87.50 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 86.00 86.00  

3. น.ส.ลดัดา  ทินณวงศ ์
ครู ร.ร.บ้านหนองกรด 
ค.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 96.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 92.50 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 81.50 83.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 92.00 87.00 88.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 80.00 81.66 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 81.00 86.00  

4. นางจารวี  ลัดดากุล 
ครู ร.ร.วัดหนองปลิง 
วท.บ. วิทยาศาสตร์- 
        สิ่งแวดลอ้ม 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 88.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 78.75 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 83.25  

6. นายวนิตย์   
          สกุลสัตตบุษย ์
ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 93.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
17 มิ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 94.00 94.00 92.00 93.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 82.00  

7. น.ส.ลลิตา  สมนึก 
ครู ร.ร.บ้านวังไผ่ 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ- 
        เพื่อการจัดการ 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 95.00 94.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 80.00 80.00 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 82.00  

8. น.ส.สริิลักษณ์  สาริกา 
ครู ร.ร.วัดดอนชะเอม 
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 98.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
25 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 82.50 92.50 89.17 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 86.25 86.25  

9. นางอนุสรา  ทรงเจรญิ 
ครู ร.ร.บ้านเขาช่อง 
วท.บ. ระบบสารสนเทศ- 
        เพื่อการจัดการ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 91.00 98.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
25 ก.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 97.50 97.50 96.25 97.08 

ด้านที่ 3 100 65 88.25 86.25 87.25  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

10. น.ส.ฐิติมา   
         คล้ายสุบรรณ ์
ครู ร.ร.บ้านหนองนางเล้ิง 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 88.00 88.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
1 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 90.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 97.00 98.00 96.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
13 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 96.25 96.25 96.25 96.25 

ด้านที่ 3 100 65 92.50 92.50 92.50  

12. น.ส.กุลนันท์  เสลาคณุ 
ครู ร.ร.วัดสนามแย ้
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 97.00 100.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
16 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 90.00 81.25 97.50 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 88.75 84.50  

13. นางสาลี่  ศรโีชต ิ
ครู ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
ค.บ. การประถมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 97.00 97.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 93.75 93.75 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 93.50 93.50 92.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นางจุไร  พูลผล                   
ครู  รร.บ้านวังโพธิ ์                       
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 85.00 90.00 87.33 ผ่านการประเมิน/   
1 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 86.25 90.00 88.33 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 71.25 80.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 88.00 86.00 85.00 86.33 ผ่านการประเมิน/  
10 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 81.25 83.75 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 83.50 82.25 85.00  

3. นายปรีชา  ทรงกลด               
ครู  รร.พุทธวิมุติวิทยา             
ค.บ.(คณิตศาสตร์)                 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                    

ด้านที่ 1 100 65 89.00 88.00 88.00 88.33 ผ่านการประเมิน/  
10 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 84.25 81.25 85.25  

4. นางสุกัญญา  ทรงกลด          
ครู  รร.พุทธวิมุติวิทยา                        
ค.บ.(ภาษาไทย)                  
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 88.00 85.00 86.33 ผ่านการประเมิน/  
10 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 86.22 85.41 

ด้านที่ 3 100 65 80.25 74.75 81.25  

4. น.ส.จรรยาลักษณ์   
              พูดดี             
ครู  รร.บ้านวังสิงห์               
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)   
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)       

ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 89.00 88.67 ผ่านการประเมิน/  
16 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 87.50  

6. นายอิชณน์กร  เซ่งเข็ม             
ครู  รร.บ้านกุยแหย ่           
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)                   
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)      

ด้านที่ 1 100 65 89.00 85.00 90.00 88.00 ผ่านการประเมิน/   
17 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 88.75 86.25 82.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 85.25 85.25 87.50  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5 ราย 
 

 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายวุฒิเวช สุทน 
ครู รร.บ้านโป่งไหม 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 84.00 93.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 ส.ค.  2562 ด้านที่ 2 100 65 85.00 77.50 85.00 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 80.50 89.00  

2 น.ส.ศรณัยร์ัชย์  
             โพธิ์ละออ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

  ศษ.บ.สังคมศึกษา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 87.00 89.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 ก.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 80.00 87.50 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.55 82.55 82.55  

3 น.ส.เพ็ญลักษณ์  
        กำธรธนกาญจน์ 
 ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 

  ศศ.บ.สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 86.00 89.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
10 ก.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 91.25 80.00 80.00 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 77.50 79.50  

4 น.ส.อรทัย คุ้มกัน 
 ครู รร.บ้านสามยอด 

  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 86.00 85.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
16 ก.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 77.50 81.25 79.58 

ด้านที่ 3 100 65 79.50 79.50 82.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายประสงค์ นุสนทรา 
คร ูร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 95.00 97.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
21 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 90.00 95.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 93.50 91.50 92.50  

2 น.ส.มาลี กกอู่ 
คร ูร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์

  ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 95.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
21 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 96.25 92.50 92.50 93.75 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 96.25 95.00  
3 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจรรยา 

       เลิศมณีทวีทรัพย ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 84.00 79.00 81.6
6 

ผ่านการประเมิน/ 
21 ต.ค. 2562 

ด้านที่ 2 100 65 80.00 75.00 83.75 79.58 
ด้านที่ 3 100 65 88.50 86.50 90.00  

4 นายทวนทอง  
    วงศาโรจน ์
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

  วท.บ. สาขาชีววิทยาประยกุต ์

ด้านที่ 1 100 65 98.00 97.00 97.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
24 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 91.00 91.00  

5 นายอนุวัฒน์ กองจำปา 
ครู ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

  ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 92.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
25 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 90.00 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 86.25 86.25  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 28 ราย  มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ 
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 28 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 28 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 28 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 28 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  28 ราย (สำหรับผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเ งินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 28 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.19 เรื่อง   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย

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

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  6 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  1 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จำนวน 1 ราย 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 54) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ     
ด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ผ่านการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

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

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แล้ว  จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 6 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.ดลยา   
   จันทร์เสียงเย็น 
ครู ร.ร.บ้านสระลุมพุก 

ค.บ. 
คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. การ
บริหาร- 

การศกึษา 

คณิตศาสตร์/ 
27 ก.พ. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 97.00 97.00 97.33 
ด้านที่ 2 100 70 95.00 92.50 92.50 93.30 

2 นายปรีชา   
        ร่มโพธิ์ชี 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูก
แกประชาชนูทิศ 

ศศ.บ. การ
บริหาร- 

การศึกษา 
ศษ.ม. การ
บริหาร- 

การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
(การงานอาชีพ/ 
27 พ.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 97.00 97.00 95.00 96.33 
ด้านที่ 2 100 70 97.50 92.50 90.00 93.33 

3 นายศรณัย์   
         ปลอดภัย 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 

ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การ
บริหาร- 

การศึกษา 

สุขศึกษาฯ/ 
7 มิ.ย. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 94.00 87.00 91.00 
ด้านที่ 2 100 70 89.00 78.75 90.00 85.91 

4 น.ส.นิติกานต์   
         ศรีโมรา 
ครู ร.ร.วัดดาปานนมิิตฯ 

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

ค.ม. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
13 มิ.ย. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 94.00 93.00 96.00 94.33 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 91.25 85.00 85.00 

5 น.ส.เกศสุณยี์   
         ทองโชติ 
ครู ร.ร.วัดเขารักษ์ 

วท.บ. 
วิทยาศาสตร์- 
และเทคโนโลย ี

การอาหาร 

วิทยาศาสตร์/ 
14 มิ.ย. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 97.00 88.00 92.33 
ด้านที่ 2 100 70 81.25 93.75 81.25 85.41 

6 น.ส.ณฐมน   
     ชุนประเสริฐ 
ครู ร.ร.บ้านหนองตา
แพ่ง 

ค.บ. การศึกษา- 
ปฐมวัย 

ค.ม. การบริหาร- 
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
12 ก.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 81.00 84.00 83.00 82.67 
ด้านที่ 2 100 70 78.75 83.75 81.25 81.25 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายมนูญ   
       นิมิตรเกาะ                
ผอ.รร.วัดป่าถ้ำภูเตย 

ศษ.บ.(การ
ประถมศกึษา) 
ค.ม.(การบริหาร

การศึกษา) 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
29 ก.ย. 62 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 97.00 97.00 97.33 
ด้านที่ 2 100 70 92.00 92.00 90.00 91.33 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวชิาที่

ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายบุญเลิศ  
      แสวงทอง 
ผอ.ร.ร.พังตรุราษฎร์
ราษฎร์รังสรรค์ 
 

วท.บ. 
สาขาภูมิศาสตร ์

ค.ม. 
สาขาการบริหาร

การศกึษา 

บริหาร
สถานศกึษา 

4 ต.ค.2562 

ด้านที่ 1 100 70 98.00 98.00 98.00 98.00 
ด้านที่ 2 100 70 97.00 96.00 96.00 96.33 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 8 ราย 
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 

พร้อมทั ้งผลการประเมินด้านที ่ 1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ชุดที ่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่  2 เพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 32  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 7  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 12 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 5 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  6 ราย  
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จำนวน  2 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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 

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (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 ่สุด 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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1 -2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  32 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     21  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน     4 ราย 
2.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2               จำนวน     2 ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     5 ราย 

 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการ
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 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 7 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา (ประเมนิใหม่)  จำนวน 2 ราย 
1. นางทิพรัตน์             

               อินทร์สา  
ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25            
26.00 

46.25                        
27.00 

46.25            
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.ค.2562/ 
11 ก.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 72.25 73.25 73.25 

2 นายธันยวีร์  
               นุ่มน่ิม 
ครู ร.ร.ไทยรฐัวทิยา 103 
(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50            
27.00 

52.50                        
28.00 

52.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 ก.ค.2562/ 
20 ต.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 77.50 80.50 78.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา (กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
3 น.ส.พรพรรณ   

           ทองสุขมาก
คร ูร.ร.วัดม่วงชุม 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษม.(การบริหารการศึกษา)      

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 พ.ย.2562/ 
20 ส.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 74.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ประเมินใหม่ จำนวน 1 ราย 
4 นายสุเมธี             

             นาคะพันธ์ุ  
ครู ร.ร.วัดวังศาลา 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
24.00 

57.50                        
26.00 

57.50            
26.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 81.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
5 น.ส.สายฝน   

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

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43.75                             
27.00 

43.75            
27.00 

43.75            
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 

คะแนนรวม 100 70 67.75 67.75 68.75 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (กรณีปรับปรุง) จำนวน 2 ราย 
6 นายอำนวย   

          คตพะเนาว ์
ครู ร.ร.บ้านนาสวน 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)    

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์ 
11 มิ.ย..2562/ 
6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 83.50 

7 นายนิเวศน์  ขันทว ี
ครู ร.ร.วัดชุกพี้ 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์ 
26 ก.ย.2562/ 
24 ต.ค.2559 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 73.50 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 12 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
1. นางสุวิมล   

         สร้อยสุวรรณ 
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
25.00 

46.25 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 72.25 71.25 70.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
2 นายชัยวัฒน์   

        แสงน้อย 
ครู ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
 ศศ.บ. ศิลปกรรม 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
24.00 

57.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 84.50 81.50 83.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
3 น.ส.เพ็ญประภา   

         สิระแก้ว 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 71.50 71.50 73.50 

4 นายชาติชาย   
            ฉัตรทอง 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. เคมี 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 72.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
5 นางพรชนก  ทองอิ่ม 

ครู ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 2 ฯ 
ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 ต.ค. 2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ประเมนิใหม่)  จำนวน 2 ราย 
6 น.ส.ปาริชาติ  โคกคำ 

ครู ร.ร.บ้านทัพพระยา 
กศ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
28.00 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 มี.ค. 2562/ 
19 ต.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 75.50 74.50 74.50 



76 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

7 น.ส.กมลรัตน์   
     จงวิริยะสันต ิ
ครู ร.ร.เมตตาจิตต 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

22.50 
24.00 

22.50 
25.00 

22.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 46.50 47.50 47.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
8 นางบุษรา  สนสุทธ ิ

ครู ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
22.00 

45.00 
21.00 

45.00 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 100 70 67.00 66.00 68.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
9 น.ส.นิภาพร  ทรงศร ี

ครู ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
 ศษ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ประเมนิใหม่) จำนวน 1 ราย 
10 น.ส.กัณฐริกา   

           ทิพวรรณ 
ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 
บธ.บ. คอมพวิเตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
27.00 

56.25 
26.00 

56.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 เม.ย. 2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 83.25 82.25 82.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
11 น.ส.หทัยรตัน์   

          บุญชัยยะ 
ครู ร.ร.วัดเขาใหญ่ 
 ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
25.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

คะแนนรวม 100 70 77.50 78.50 78.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
12 นางอภิสรา   

     ห้วยหงษ์ทอง 
ครู ร.ร.บ้านห้วยยาง 
 ค.บ. บรรรารักษศาสตร์ 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
16 ต.ค. 2562/ 
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)   จำนวน 1 ราย 
1. นายสวาด   

          พรหมชนะ 
ครู  ร.ร.หลุงกัง 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50
26.00 

57.50
27.00 

57.50 
25.00 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 

คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 82.50 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  (กรณีปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
2. น.ส.วรรณี  บัวคลี่                

ครู. ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา                
กบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 ต.ค.2562/     
19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

3. นางหทัยกาญจน์   
         ดาบทอง               
ครู. ร.ร.อนุบาลไทรโยค               
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ต.ค.2562/     
17 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 75.50 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  (กรณีปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 นางรุ่งทิพย์  สาลี                

ครู. ร.ร.บ้านซองกาเรีย           
ค.บ.(การประถมศึกษา)         
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
28.00 

56.25 
27.00 

56.25 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10 ต.ค.2562/     
14 ส.ค.2560  คะแนนรวม 100 70 84.25 83.25 84.25 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (วิชางานประดิษฐ์)   (กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
5 น.ส.อุบลรัตน์   

         ไชยพัฒนศิลป์                 
ครู. ร.ร.คุรุสภา                
ค.บ.(การประถมศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
28.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 ต.ค.2562/     
14 ส.ค.2560 คะแนนรวม 100 70 76.75 74.75 74.75 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 6 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
1. นางสิริขวัญ อนุศร ี

ครู รร.บ้านกรับใหญ ่
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
๑๑ ต.ค. 62/ 
11 ต.ค. 62 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 84.50 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศกึษา (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
2. นางสุมิตรา   

         พลศรีราช 
ครู รร.บ้านยางสูง 
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.25 
26.00 

56.25 
31.50 

56.25 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 ส.ค. 62/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 82.25 87.75 84.25 

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
3. นายเดชา คงเกิดลาภ 

ครู รร.บ้านตรอกสะเดา 
ศศ.บ. ศลิปกรรม 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

 

ผ่านเกณฑ์/ 
17 ต.ค. 62/ 
6 พ.ย. 60 คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 83.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
4. นางมาลินี ใจกล้า 

ครู รร.บ้านวังด้ง 
ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ต.ค. 62/ 
12 ธ.ค. 59 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

5. น.ส.ศิริพร  
          สระทองหน 
ครู รร.บ้านชอ่งกลิง้ช่องกรด 
ค.บ.การประถมศกึษา 
ค.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

48.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ต.ค. 62/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 74.75 

กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย 
6. นางนภิาวรรณ  

                ผิวทองงาม 
ครู รร. ไทยรฐัวทิยา 21 ฯ 
ค.บ. การศกึษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 มี.ค. 62/ 
24 เม.ย. 60 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 75.50 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

 กลุ่มสาระวิชาศลิปะ (ทัศนศิลป)์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
1. นายธงชัย สังขวิภาส 

ครู ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
ค.บ. ศิลปศึกษา 
ศษ.ม การบริหารการศกึษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ต.ค.61/ 
24 เม.ย.60 

 
คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

2 น.ส.อาภรณ์  
           เปรมปรีดิ์  
ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ค.บ. ศิลปศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ก.ย.61/ 
21 ธ.ค.58 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 32 ราย ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 7 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 5 ราย 
2) ปรับปรุง ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 1 ราย 
3) ปรับปรุง ครั้งที่ 2                                                         จำนวน 1 ราย 

 
1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 12 ราย 

1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 4 ราย 
2) ปรับปรุง ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 3 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์การประมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                     จำนวน 5 ราย 
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1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 4 ราย 
2) ปรับปรุง ครั้งที่ 2                                                         จำนวน 1 ราย 

 

1.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 6 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 6 ราย 

 

1.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 2 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 2 ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  32 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     21  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1               จำนวน     4 ราย 
2.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2               จำนวน     2 ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     5 ราย 

 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 21 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิ นภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด รวมทั้งสิ้น 6 ราย  โดยปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 4 ราย และปรับปรุงครั้งที่ 2 ภายใน 
3 เดือน จำนวน   2 ราย  

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

 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  32   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

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

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  21 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

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

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 32 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  21  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 21 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

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

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้ งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.21  เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ผู้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย   

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 จำนวน 1 ราย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 จำนวน 1 ราย 
 

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

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

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

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

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

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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 มีวิทยฐานะและเลื่อนวิท ยฐานะ            
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 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 หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีว ิทยฐานะหรือเล ื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ
เงินเดือน สถานศึกษา อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับการ

ประเมิน 

 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   
1 นางเพชรรุ่ง   

          บรรเทาทุกข์ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ครู ครูชำนาญการ 30,600 บ้านรางสาลี ่ ท่าม่วง 
กาญจนบุร ี

27 ก.ย. 2562 

 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3   
1 น.ส.อรุโณทัย  ทรัพย์วาร ี

วท.บ.พืชศาสตร-์พืชสวน 
ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ครู ครูชำนาญการ 33,620 อนุบาลทองผาภูม ิ ทองผาภูมิ
กาญจนบุร ี

30 ส.ค. 2562 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               
ประเมินเพื่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 17 หน้า  158-159) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมินท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ราย 

2. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ
การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่ อนวิทยฐานะ  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ราย 
2. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่ อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์   และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

 
 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
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6.22  เรื่อง   การให้ข้าราชการผู้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการได้รับ
การเลื่อนเงินเดือน 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ผู ้กลับเข้ารับราชการ ราย นายอำนาจ        
สุนทรธรรม  ได้เลื่อนเงินเดือนขณะไปปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 

7 เมษายน 2560 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไป

แล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ ว 
10  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. ตามที่ กศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่  3/2559  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2559 มีมติ
ให้ข้าราชการผู้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ราย นายอำนาจ สุนทรธรรม  กลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่  649  ขั้นเงินเดือน   
52,940  บาท ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2559 
                2. นายอำนาจ  สุนทรธรรม  ได้มีหนังสือขอปรับอัตราเงินเดือน  กรณีไปปฏิบัติหน้าที ่ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน   

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรณี นายอำนาจ สุนทรธรรม  ขอปรับอัตราเงินเดือนของผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ภายหลังจากบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
                 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้หารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.มีหนังสือ
ตอบกลับข้อหารือดังกล่าวแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้ว  มีมติให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่ งบรรจุและแต่งตั้ง      
นายอำนาจ  สุนทรธรรม  ให้ดำรงตำแหน่งเดิมและวิทยฐานะเดิมก่อนออกจากราชการ   

4.2 การให้ได้รับเงินเดือนให้ดำเนินการปรับบัญชีเงินเดือนตามความนัย ข้อ 5.3 ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  ก่อน 

4.3 หลังจากนั้น  ให้คำนวณการให้ได้รับเงินเดือนตามความนัยข้อ 5.1.2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  ต่อไป 
                 5. ตามความนัย ข้อ 5.3 ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10  
ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า  ในระหว่างที่ นายอำนาจ  สุนทรธรรม  ออกจากราชการ  
มีการปรับบัญชีเงินเดือน  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  
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2558  โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครู
ผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ซึ่งขณะที่ นายอำนาจ  
สุนทรธรรม  กลับเข้ารับราชการรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4  จึงไม่เข้าความตามนัย ข้อ 5.3 นี้ 
                  6. ตามความนัยข้อ 5.1.2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/     
ว 10  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  ข้าราชการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน  3 ขั้น  
นับจากวันที่  17  มิถุนายน  2556  (วันลาออก)  จนถึงวันที่  16  มิถุนายน  2559  (วันบรรจุกลับฯ)  ดังนั้น  
เงินเดือน ณ วันที่ได้รับการบรรจุกลับจะอยู่ในระดับ คศ.4  ขั้นเงินเดือน  58,260  บาท 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า การให้ข้าราชการผู้กลับเข้ารับราชการตาม

มติคณะรัฐมนตรีได้รับการเลื่อนเงินเดือน ราย นายอำนาจ สุนทรธรรม  ได้ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แล้ว จึงเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการให้ข้าราชการ      
ผู้กลับเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรีได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดังนี้ 
1.  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แก้ไขคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้ง นายอำนาจ สุนทรธรรม ให้ดำรง

ตำแหน่งเดิม และวิทยฐานะเดิมก่อนออกจากราชการ 
2.  ขออนุมัติให้ผู ้กลับเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ราย นายอำนาจ   สุนทรธรรม  เลื่อน

เงินเดือนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
รวมระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน ในระดับ คศ.4 อัตราเงินเดือน 58,260 บาท 

  3.  ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน นายอำนาจ  สุนทรธรรม  ภายหลังการกลับเข้ารับราชการที่
ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเงินเดือน   

 

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ  
ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.23 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลงมติให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  นายอาดุลย์ พรมแสง  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,นายบุญส่ง       
ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเชื้อ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ 
และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจากที่ประชุม เพื่อมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่
เป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณาทางการปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้ 
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6.23  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 4   (ลับ) 
 
หลังจากได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 6.23 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้อนุญาตให้           

นายอาดุลย์ พรมแสง  ,นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ , นายโอภาส  เจริญเชื้อ  และนายอนันต์ กัลปะ  กลับเข้าสู่ห้อง
ประชุม หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
7.1   เรื ่อง    แนวทางการลงพื้นที ่ตรวจเช็คอุปกรณ์รับสัญญาณการเรียนรู ้ทางไกลผ่าน

ดาวเทียมสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์โดยสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (โครงการ DLTV R SERVICE) 

 

ด้วย นายภูวเดช  อินพรหม  ผู ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี กรรมการผู ้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   ได้นำเสนอแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์รับสัญญาณการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียมสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์โดย
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โครงการ DLTV R SERVICE)  ต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

  เนื่องจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ขยายผลการเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ระบบรับสัญญาณของโครงการไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ  ผลการสำรวจพบปัญหาคือ อุปกรณ์สายไฟชำรุด ขาดแคลนช่างท้องถิ่น หาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ 
คนดูแลโยกย้ายไม่มีใครดูแลต่อ ทำให้เวลาเรียนได้ยินเสียงไม่ท่ัวถึง   

ดังนั้น  สอศ. จึงได้จัดทำโครงการต้นแบบโครงการ  DLTV R SERVICE  เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
การรับสัญญาณของโครงการให้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนสังกัดหน่วยงานต่างๆ 
ประสานงานมายังวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เพื ่อดำเนินการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว            
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสืบสนานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ                                       
 
 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


















































































































































