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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 2/2563 

วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
2. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        (นายอาดุลย์  พรมแสง)                                                                          
4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)                                                                
5. ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(นางอรณิช  วรรณนุช) 
6. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
7. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
8. นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                         
9. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
10. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายอนันต์  กัลปะ)  
11. นายโอภาส ต้นทอง            รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
12. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

(นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
2. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
4. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

(นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
5. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                                                                               
6. นางพรทิพย์  สันทัด         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   

 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแมน ค าวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายวีระกิจ เม่งอ าพัน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง  (รก.) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
6.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
7.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
8.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพ่ือได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจ นบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  - 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2563  
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 29  มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2563 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1   เรื่อง  ขออนุมัติรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ย่ืนค าร้อง  
ขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด (กรณีปกติ)                            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563       

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด (ขอย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- เขต 4 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จ านวน  243  ราย 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      จ านวน    42  ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2      จ านวน    29 ราย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3      จ านวน    48  ราย 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4      จ านวน    55 ราย 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     จ านวน    69  ราย 

 
 

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373   ลงวันที่ 11 

ธันวาคม 2562 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ที่มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด 
ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัดได้ แล้วให้รายงานข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นค าร้ องขอย้ายเพ่ือ
น าเสนอต่อ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป นั้น 

2. บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้รายงานข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 23-35) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)          
ได้ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึ งเห็นสมควรเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด (ขอย้ายกรณี
ปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 243  ราย 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด (ขอย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน 243 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 29 
มกราคม  2563 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย   สังกัด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 จ านวน 1 อัตรา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  พร้อมทั้งให้
ไปรายงานตัวยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  25632 ตามค าสั่ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่  91/2563 สั่ง ณ วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 2 หน้า 36-37) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง    ขอความเห็นชอบด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษอ่ืน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  เป็นการเฉพาะราย 

 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับการประสานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขออนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีน าต าแหน่งว่างครูผู้สอน โรงเรียน
บ้านกองม่องทะ ต าแหน่งเลขที่ 186 เพ่ือใช้ในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

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

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

     ข้อ 2.7 ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน ตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก 
ก.ค.ศ. โดยด าเนินการตามวิธีการ 2.1 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชี พ 
ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ 
และอุดมการณ์ ส าหรับการคัดเลือกกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน 

3.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/7695  ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอให้ด าเนินการชี้แจงข้อมูลและจัดส่งเอกสารของ นายไพรวัลย์  ยาปัญ  

4.  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ ศธ 04019/139 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอบรรจุ และแต่งตั้ง    

นายไพรวัลย์  ยาปัญ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดย นายไพรวัลย์  ยาปัญ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิชาเอก
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และปัจจุบันนายไพรวัลย์  ยาปัญ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 38-40) 

2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะได้ชี้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ นายไพรวัลย์  ยาปัญ ดังนี้ 
  2.1 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนพิเศษสาขาไล่โว่ มีความต้องการครู เอกอุสาหกรรมไฟฟ้า 
เนื่องจากโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนพิเศษสาขาไล่ โว่อยู่ ในถิ่นทุรกันดาร ไฟฟ้าที่ เป็นโซล่าเซลล์                    
เกิดความขัดข้องและเสียอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การจัดการเรียนการสอนและการท างานที่จ าเป็นต้องใช้ ไฟฟ้า เช่น 
คอมพิวเตอร์  และสื่อการสอนอ่ืนๆ เกิดความล่าช้าและความเสียหาย ประกอบกับด้วยเส้นทางสัญจรที่ยากล าบากใน
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การเข้าสถานศึกษา ท าให้ต้องรอช่างเพ่ือเข้ามาซ่อมแซมนาน ดังนั้น โรงเรียน  จึงมีความต้องการครูเอกอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ซึงเป็นสาขาขาดแคลน นอกจากนี้ทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และเป็นโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา จึงต้องการต่อยอดโครงการดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
   2.2 นายไพรวัลย์  ยาปัญ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในพ้ืนที่
โรงเรียนกองม่องทะ สาขาไล่โว่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครูที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เป็นเวลานาน  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 นายไพรวัลย์  ยาปัญ ได้อาสาเป็นครูมาสอน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด  แต่ก็ไม่ได้ย้อท้อต่อความ
ยากล าบาก และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับค่าตอบแทนในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างงบวิกฤต
ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ จนถึงปัจจุบัน 
   2.3 นายไพรวัลย์  ยาปัญ เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในหมู่บ้านไล่โว่ เนื่องจาก  เป็นบุคคลที่มี
จิตอาสา นอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้ว ยังช่วยเหลือชาวบ้านยามเจ็บป่วย และนักเรียน ในหมู่บ้านให้เรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นตามความสนใจของนักเรียน โดยช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายและด้านอ่ืนๆ อีกด้วย 
  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุและ
แต่งตั้ง นายไพรวัลย์  ยาปัญ โดยขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 น าข้อมูลส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) และน ารายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แนบเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในการพิจารณา 
โดยเมื่อส านักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติข้อมูลดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะด าเนินการแจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการคัดเลือกต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า    
41) 
  4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 น าต าแหน่งว่างครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ต าแหน่งเลขที่ 186 ซึ่งมีอัตราก าลังพอดีเกณฑ์ 
เพ่ือบรรจุ และแต่งตั้ง นายไพรวัลย์  ยาปัญ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน  รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

/อ าเภอสังขละบุรี 
ครผูู้ช่วย 186 

(0007826) 
คศ.3 66,250 เทคนิคไฟฟ้า

และสื่อสาร 
 
  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นผู้ด าเนินการหารือ ก.ค.ศ. ในการขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก นายไพรวัลย์  
ยาปัญ  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน  เป็นการเฉพาะราย 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 น าต าแหน่งว่าง

ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ต าแหน่งเลขที่ 186 ซึ่งมีอัตราก าลังพอดีเกณฑ์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง นายไพรวัลย์  
ยาปัญ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจ าเป็นหรือ มีเหตุ
พิเศษอ่ืน รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อ าเภอ 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

/อ าเภอสังขละบุรี 
ครผูู้ช่วย 186 

(0007826) 
คศ.3 66,250 เทคนิคไฟฟ้า

และสื่อสาร 

 2. ขอความเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  เป็น
ผู้ด าเนินการหารือ ก.ค.ศ. เพ่ือขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก นายไพรวัลย์  ยาปัญ  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่      
ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.7 ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน ตามท่ีผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก       
ก.ค.ศ. และขอด าเนินการตามวิธีการ 2.1 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ 
และอุดมการณ์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน และหากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ทราบและด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามที่ เสนอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

6.2   เรื่อง     ขอส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู      
(กรณีพิเศษ) 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ)  จ านวน  3  ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1 ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 ราย 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย

ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้ยื่นค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) รวมทั้งสิ้น จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง/สังกดั/            
วิชาเอก/เงินเดือน 

เหตุผลการขอยา้ย หมายเหต ุ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 
1 นางสาวกมลวรรณ  

         หาญประเสริฐ 
 

ครู  
โรงเรียนวดัตะคร้ าเอน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เงินเดือน 18,860 
บรรจุวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

ดูแลบิดาเจ็บป่วย เน่ืองจากบิดาอยู่บ้านล าพัง เดิน
ล าบากด้วยเคยประสบอุบัติเหตุอยู่ในวัยชรา มีอาการ
มึนหัววูบอยู่บ่อยครั้ง รวมท้ังเป็นบุตรเพียงคนเดียว 
ท้ังน้ี ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทยโ์รงพยาบาล
อุตรดิตถ์ ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 

ขอย้ายไปสังกัด  
สพป.อุตรดิตถ์ 
เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 
2 นางปรางประภา  

             เมืองพันธ ์
 

ครู  
โรงเรียนบ้านวังใหญ ่
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
ค.บ. (คหกรรมศาสตร)์                 
รับเงินเดือนในอนัดับ คศ.3  
เงินเดือน 42,560 บาท 
บรรจุวันที่ 1  ก.พ. 2538 

ดูแลบุตรป่วยเป็นโรคจิตเภท ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ มีการท าร้ายร่างกายตนเองด้วยวิธีการใช้
ศีรษะโขกก าแพง ใช้ของแข็งทุบศีรษะ หยิกข่วนตาม
ร่างกาย เคยขู่จะฆ่าตัวตาย บุตรชายจะรับฟังและ
สื่อสารกับมารดาเท่าน้ัน บุคคลอื่นไม่ไว้วางใจ ไม่ส่ือสาร 
ไม่พูดคุยด้วยและใช้วัตถุต่าง ๆ มาปิดหู คลุมศีรษะและ
ไล่ให้ออกไป (พูดว่ากูจะตายแล้ว) ไม่ยอมรับฟังและไม่
ปฏิบัติตามในค าพูดของบิดา จะมีอาการตาขวางและ
อารมณ์รุนแรงฉุนเฉยีว ไม่ยอมรับประทานยา ต้องให้
มารดาเป็นผู้เตรียมให้จงึจะรับประทาน ต้องได้รับการ
ดูแลด้านจิตใจและร่างกายอย่างใกล้ชดิต่อเน่ือง 

ขอย้ายไปสังกัด 
สพป.
กาญจนบุร ี
เขต 1 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง/สังกดั/            
วิชาเอก/เงินเดือน 

เหตุผลการขอยา้ย หมายเหต ุ

3 นายสนาม  ทาเอื้อ ครู 
โรงเรียนวดัใหม่ภมูิเจรญิ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
ค.บ. (พลศกึษา)                 
รับเงินเดือนในอนัดับ คศ.3  
เงินเดือน 51,550 บาท 
บรรจุวันที่ 21 ต.ค. 2538 

1.ดูแลมารดาสูงอายุ (81 ปี) และเจ็บปว่ย อาศัยอยู่
เพียงล าพัง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และผู้ขอย้ายเป็น
บุตรเพียงคนเดียว 
2.ปัจจุบันผู้ขอย้ายต้องขับรถไป – กลบั รร.วัดใหม่   
ภูมิเจริญ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุร ีกับ 
บ้านพักของมารดา ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 

ขอย้ายไปสังกัด 
สพป.ชัยนาท 

 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่น 

ค าร้องขอย้าย พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอย้ายกรณีพิเศษ ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ 31/2563  สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  และ
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ 17/2563  สั่ง ณ วันที่  31 มกราคม  
2563 ปรากฏว่า ข้าราชการทั้ง 3 รายดังกล่าว มีเหตุผลความจ าเป็นในการของย้ายกรณีพิเศษจริง ไม่ติดเงื่อนไขใน
การบรรจุและแต่งตั้งฯ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี จึงมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การย้าย (กรณีพิเศษ) ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5  หน้า 42-53) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นว่าข้าราชการทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และ เขต 4 ส่งค าร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการทั้ง 3 ราย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางเพ่ือ
พิจารณารับย้ายต่อไป  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต 4 ส่งค าร้องขอย้าย

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
       1) นางสาวกมลวรรณ หาญประเสริฐ   วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ต าแหน่งครู โรงเรียน                 

วัดตะคร้ าเอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอย้ายกรณีพิเศษไปด ารงต าแหน่ง
ทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

      2) นางปรางประภา  เมืองพันธ์ วุฒิ ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอย้ายกรณีพิเศษไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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 3) นายสนาม  ทาเอ้ือ วุฒิ ค.บ. (พลศึกษา) ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอย้ายกรณีพิเศษไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในค าร้องขอย้ายได้ ในกรณีที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปลายทาง มีต าแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได้ 

 
 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู  จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จ านวน  1   ราย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จ านวน 7   ราย  

 

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

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

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

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

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 8 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 น.ส.ชุดารัตน์   
  วัชรินทร์รัตน์ 

วัดอินทา
ราม 
"โกวทิ
อินทราทร
" 

26 
ก.ย. 
60 

68.12 69.57 72.77 76.27 77.66 82.14 87.42 95.31 9 
ม.ค. 
63 

          (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาขาวิชาเอกขาดแคลน และมีใบอนญุาตประกอบวิชาชพี 9 ม.ค. 63) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 7 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันท่ี

บรรจุ 

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

1 นายศรายุทธ  
   ธัญญาวุฒ ิ

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 70.21 71.99 75.54 80.86 88.38 95.47 28 ธ.ค.  
62 

2 น.ส.รุ่งดาว   
        สีด า 

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 70.21 73.76 74.74 78.29 88.94 94.86 28 ธ.ค.  
62 

3 น.ส.นัทกร  
       บุญยัง 

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 70.21 71.99 78.29 83.61 86.97 92.90 28 ธ.ค.  
62 

4 น.ส.ประกายนิล  
     ดุมสูงเนิน 

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 70.21 71.99 75.54 80.86 88.38 92.72 28 ธ.ค.  
62 

5 น.ส.ปาริฉัตร  
       แซ่โง้ว 

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 70.21 75.97 74.74 82.45 89.96 94.30 28 ธ.ค.  
62 

6 น.ส.ทาริกา  
        โชคด ี

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 71.04 72.78 75.54 80.86 89.96 93.51 28 ธ.ค.  
62 

7 น.ส.จริยา  
     เฟืองแก้ว 

เทพมงคล
รังษี 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 68.44 70.20 72.84 75.54 81.65 88.38 92.72 28 ธ.ค.  
62 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 8 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 
8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จ านวน  8  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

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

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 8 ราย  
2. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ด ารงต าแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 8 ราย  
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.4  เรื่อง    การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                  เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                  ตาม ว 17/2552 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย  

 

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

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
6.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 1 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกราย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 1  
ราย ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ต าแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับค าขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. น.ส.ลลิตา          
                      สาที 
ครู ร.ร.บ้านหนองสะแก 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาไทย/ 
24 ม.ค. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแก ผู้อ านวยการ ประธาน 

2.นางประวรรยงค์  บ่อเงิน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางลัดดา  วีระศิลป์ 
ครู ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

น าเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

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

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คือ (1) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามาร ถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 1 ราย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

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

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะช านาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จ านวน  1 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  จ านวน 3  ราย  

 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

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

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ด าเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  3 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน     3  ราย 
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3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. กรณีที่ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่า  ผลการ
ปฏิบัติงานฯ อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และกศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 
เดือนและครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน 

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน 3 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวชิาภาษาอังกฤษ  (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) จ านวน 3 ราย 
1. นายไพรตัน์  ผ่อนยา 

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

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 พ.ย.2562/     
12 ก.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 84.75 

2. นางปิยฉัตร   
            ร่มโพธิ์ทอง      
ครู  ร.ร.บ้านกุยแหย่               
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ต.ค.2562/     
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

3. นางนวพร   
      สายอุต(มณีรตัน์) 
ครู ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี               
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
30.00 

50.00 
27.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 พ.ย.2562/     
6 พ.ย.2560 คะแนนรวม 100 70 80.00 77.00 76.00 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

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

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

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จ านวน  3 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จ านวน     3  ราย 
 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
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เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จ านวน  3   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

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

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

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

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

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

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จ านวน  3  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน 3 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่ อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน (ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.6 เรื่อง     ขออนุมัติน าต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านพุปลูตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพื้นที่การศึกษากรณีสถานศึกษา  ยุบเลิก 

ค าขอ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 น าต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านพุปลู ซึ่งไปปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ เพ่ือตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีสถานศึกษายุบเลิก           
ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เนื่องจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีอัตราก าลังสายงานการสอนพอดีเกณฑ์ จ านวน 2 ราย   
ได้แก่  ราย   นางสาวสมปอง ยังอยู่  ต าแหน่งเลขที่ 2269 และราย  นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ   ต าแหน่งเลขที่ 
4977  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ข้อ 1.1 กรณีให้ตัดโอน ยุบเลิก และให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ฯ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
(2) ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ภายในเขตพ้ืนที่

การศึกษาเดียวกันเท่านั้น 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอน าต าแหน่งครู โรงเรียน
บ้านพุปลู ซึ่งไปปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังสิงห์ จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งเลขท่ี 2269 และต าแหน่ง
เลขที่ 4977 เพ่ือตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษากรณีสถานศึกษายุบเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอน              
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่
 

โรงเรียน 
 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่
กรมบัญชีกลาง 

อาศัยเบิก 
วิชาเอก หมายเหตุ 

อันดับ เงินเดือน 
1 บ้านพุปลู 2269 0007240 คศ.1 20330 ปฐมวัย ไปปฏิบัติราชการอยู่ที่

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
 (น.ส.สมปอง  ยังอยู่  ขอย้ายตัดโอนไป ร.ร.บ้านบึงวิทยา (-1) สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 
2 บ้านพุปลู 4977 0007239 คศ.1 20330 สังคมศึกษา ไปปฏิบัติราชการอยู่ที่

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
 (น.ส.สุพรรษา บุญชะนะ  ขอย้ายตัดโอนไป ร.ร.บ้านหนองกร่าง (-1) สพป.นครปฐม เขต 1)    

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ให้น าเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                
และน าเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. ให้น าต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านพุปลู ต าแหน่งเลขที่ 2269 
และต าแหน่งเลขที่ 4977 เพ่ือตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษากรณีสถานศึกษายุบเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนน าเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีความเห็นไม่สมควรอนุมัติให้น าต าแหน่งครู
โรงเรียนบ้านพุปลูตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษากรณีสถานศึกษา  ยุบเลิก ตามที่เสนอ  และเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาให้ ชะลอ         
การด าเนินการไว้ก่อน เนื่องจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. อาจพิจารณาเรื่อง การจัดสรรอัตราก าลังครูให้กับโรงเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้บริหารจัดการอัตราก าลังภายในให้เกิดประโยชน์
ส ูงสุดต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
1.  จะพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  น าต าแหน่งครู

โรงเรียนบ้านพุปลูตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษากรณีสถานศึกษา  ยุบเลิก  หรือ 

2. จะพิจารณาเห็นพ้องกับ อกศจ. โดยไม่อนุมัติให้น าต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านพุปลูตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีสถานศึกษา  เพ่ือรอความ
ชัดเจนจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การจัดสรรอัตราก าลังครูให้กับโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกล การคมนาคม
ไม่สะดวกให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้บริหารจัดการอัตราก าลังภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี 
เสนอหรือไม่ ประการใด   

 

มติ กศจ.   ที่ประชุมเห็นพ้องกับ อกศจ. โดยให้ชะลอการด าเนินการน าต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านพุปลูตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ก่อน  เพ่ือรอหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบอัตราก าลังฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะออกบังคับใช้เร็ว ๆ นี้  
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
7.1 เรื่อง     ก าหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว  และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล่วงหน้า  ฝ่ายเลขานุการ  จึงขอแจ้งก าหนดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 13 
มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
































































