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ครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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ระเบียบวาระท่ี  6.5 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) เพื่อแก้ปัญหาการ
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ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

23-24 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 
3)  ตาม  ว 17/2552 
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วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 
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เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3)  
ตาม ว 17/2552 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ติดราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 4/2563 

วันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   
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ผู้มาประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
2. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        (นายอาดุลย์  พรมแสง)                                                                          
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)                                                                
7. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(นางอรณิช  วรรณนุช) 
8. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

(นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
9. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
10. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

(นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
2. นางพรทิพย์  สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

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  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชติกานต์ สามชูศรี             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 8 
6. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
8.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  นางพิชาภัค  อยู่สุข  นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

                  -  ไม่มี  - 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2563    
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 2  มีนาคม   
2563  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2563   
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

-ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                
ราย นางจริมจิต  สร้อยสมุทร  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 3 

 

 ตามท ี ่คณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี  ในการประช ุมคร ั ้ งท ี ่   11/2562                           
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้กันวงเงินในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู จำนวน 
790 บาท  รายนางจริมจิต  สร้อยสมุทร  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์  
ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประจำปี  พ.ศ.2562 ซึ่งให้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้โครงการ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 – 2  กันยายน  2562  เป็นระยะเวลา 3 เดือน 13 วัน 
ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือสำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติการเลื่อนเงินเดือน 
และเม่ือได้รับหนังสือตอบข้อหารือ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.  กรณีได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน ขอนำวงเงินที่กันไว้ไปเลื่ อนเงินเดือนให้ข้าราชการครู
รายดังกล่าว 
  2.  กรณีไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน  ขอนำวงเงินที่กันไว้ไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการครูในโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 
  ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติว่า ข้าราชการรายดังกล่าว ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการและเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน -30  กันยายน  
2562) ตามความนัยข้อ 10 ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
2561 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/321 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562  (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบหมายเลข 1 หน้า 62-63) 
  ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 102/2563 สั่ง ณ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)                      

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1     เรื่อง  การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู       
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติกรณีการดำเนินการย้ายข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563  ที่ไม่เป็นไป
ตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด                     
 

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559 เรื ่อง การแก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธกีารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2562 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 ได้กำหนดปฏิทินการย้ายและรายละเอียดและตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) 
ปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า  64-69   ) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ .ศ. 2563 พบว่า มีการ
ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

2.1 กรณีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มีการตรวจสอบ 
แล้วพบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู 
ที่ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่ง
เป็นหน่วยงานการศึกษาที่รับย้าย โดยมีการประทับตราส่งไปรษณีย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 70-75 ) 
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    2.2 กรณีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีการตรวจสอบ 
แล้วพบว่า การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งยื่นคำร้องขอย้ายในวันที่ 29 มกราคม  2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 ซึ ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาที ่รับย้าย เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว           
ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 8 – 28 มกราคม 2563 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 4 หน้า  76 ) 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอกรณีดังกล่าวต่อคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล
และจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 32/2563 สั่ง 
ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะทำงานได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 หารือไปยังสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการดำเนินการย้ายที่ไม่เป็นไป ตามปฏิทินที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

  

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2563 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 หารือการดำเนินการย้ายดังกล่าว ที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานกำหนด ไปยังสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ
สำนักงาน ก.ค.ศ. และคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความอนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการหารือไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณากรณีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด                   
 

มติ กศจ.    
อนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการหารือไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ.  กรณีท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติเช่นไร ให้ดำเนินการตามนั้น  สำหรับการยื่นคำร้องขอย้ายมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ไม่ต้องหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ.  
เนื่องจาก เหตุผลไม่สมควร 
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6.2   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 
 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

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

 

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

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

2559 เรื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย ดังนี้  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล เหตุผลการขอย้าย ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งท่ี หมายเหตุ 
1 นายอนุวัฒน์  กองจำปา 

ตำแหน่ง ครู  คศ.2 
รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สังกัด สพม.8 

กรณีย้ายติดตามคูส่มรส 
เนื่องจากสมรสได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
ให้ไปปฏิบัตหิน้าท่ีตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ที่ รร.จำรญูเนตศิาสตร์  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

1. รร.บ้านหนองสระแก  
2. รร.วดัเขาดินวิทยา  
3. รร.วดัวังศาลา 
4. รร.วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง                        
5. รร.ใดๆก็ได้ใน อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุร ีสังกัด สพป.
กาญจนบุร ีเขต 1  
ระยะทางไม่เกิน 15 กม. 

รับย้าย 
ให้ดำรงตำแหน่งที่  
รร.บ้านหนองสระแก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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2. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 2 ราย ดังนี้  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เหตุผลการขอย้าย ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ หมายเหตุ 
1 นางกมลนิตย์  บุญรอด 

ตำแหน่ง ครู  คศ.1 
รร.วัดคร้อพนัน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

กรณีย้ายติดตามคูส่มรส 
เนื่องจากคู่สมรสได้รบัคำสั่งให้
ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีที่  
รร.บ้านโป่งกูป  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

1. รร.วดัห้วยสะพาน  
2. รร.บ้านโป่งกูป  
3. รร.ใดๆก็ได้ใน ต.หนองโรง  
ต.พังตรุ อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุร ี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       

รับย้าย 
ให้ดำรงตำแหน่งที่  
รร.บ้านกระเจา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

2 น.ส.เสาวลักษณ์ พงษ์ศักด์ิ 
ตำแหน่ง ครู  คศ.1 
รร.รามวิทยาประชานุสรณ ์
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 

กรณีดูแลบิดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
 

1. รร.วดัหวายเหนียว  
2. รร.บ้านท่ามะกา 
3. รร.วดัท่ากระทุม่  
3. รร.ใดๆก็ได้ใน อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุร ี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       

รับย้าย 
ให้ดำรงตำแหน่งที่  
รร.วัดใหม่เจรญิผล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
 

3. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 ราย ดังนี้  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เหตุผลการขอย้าย ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งท่ี หมายเหตุ 
1 นายเกียรติขจร  อู่อรุณ 

ตำแหน่ง ครู คศ.1 
รร.ครุุสภา   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี  
เขต 3 

ต้องดูแลมารดาที่ป่วยเป็นโรค
ซึมเศรา้ซึ่งมีอาการเกี่ยวเนื่องมา
ตั้งแต่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปาก
มดลูก อาศัยอยูต่ามลำพัง 

1. รร.กาญจนานเุคราะห์ 
หรือสถานศึกษาใดๆ 
ใน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี สพม.8  

รับย้าย 
ให้ดำรงตำแหน่งที่  
รร.กาญจนานุเคราะห ์
สพม.8 

2 นางรจนา  ทองโบราณ 
ตำแหน่ง ครู  คศ.2 
รร.เอือดใหญ่พิทยา 
สังกัด สพม.29 

กรณีย้ายติดตามคูส่มรส 
เนื่องจากคู่สมรสได้รบัคำสั่ง 
ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี  
รร.บ้านรางสาลี่  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

1. รร.กาญจนานุเคราะห ์
2. วิสุทธรังษ ี
3. เทพมงคลรังษี 
4. ท่ามะกาวิทยาคม 
5.ใดๆ ก็ได้ใน อ.เมือง อ.ท่าม่วง 
อ.ไทรโยค อ.ด่านมะขามเต้ีย                    
อ.บ่อพลอย 

รับย้าย 
ให้ดำรงตำแหน่งที่  

รร.ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม  สพม.8 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำร้องขอย้ าย กรณีพิเศษแล้ว และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการตำแหน่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขอย้ายกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ตามผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว จึง
มีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย ดังนี้  

ที ่ ชื่อ – สกุล สังกัด (เดิม) 
ผลการพิจารณา 

ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ที่โรงเรียน 

สังกัด 

1 นายอนุวัฒน์  กองจำปา รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา 
สังกัด สพม.8 

รร.บ้านหนองสระแก 
 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2 นางกมลนิตย์  บุญรอด รร.รามวิทยาประชานุสรณ ์
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 

รร.วัดคร้อพนัน สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

3 น.ส.เสาวลักษณ์  พงษ์ศักดิ์ รร.รามวิทยาประชานุสรณ ์
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 

รร.วดัใหม่เจรญิผล สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

4 นายเกียรติขจร  อู่อรณุ รร.ครุุสภา   
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.กาญจนานุเคราะห ์ สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 

5 นางรจนา  ทองโบราณ รร.เอือดใหญ่พิทยา 
สังกัด สพม.29 

รร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ)  ตามคำร้องขอ

ย้ายของตนเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.    
ก่อนการพิจารณาลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี ้  ประธานฯ ได ้อน ุญาตให้ นายบุญส่ง                     

ล้อประกานต์สิทธิ ์ ผู ้แทน กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ,         
นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ เพราะเป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  หลังจาก
นั้น ประธานจึงหรือและขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม กศจ.พิจารณาแล้ว  อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณี
พิเศษ)  ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ  หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง                     
ล้อประกานต์สิทธิ ์ ผู ้แทน กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู ้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ,         
นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจาก
นั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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6.3   เรื่อง    ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 127 ราย ดังนี้ 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  43  ราย 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  28  ราย 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  16  ราย 
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  11    ราย 
  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    จำนวน  29  ราย  

 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2562 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง 
ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วัน ตามปฏิทินการย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
และให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว โดยให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม  

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 ได้กำหนดรายละเอียดและตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 
(พิจารณารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

    3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งครู ที่สามารถนำมา ใช้ในการ
พิจารณารับย้ายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 149 อัตรา  
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    3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 391 ราย ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
สพท. 

จำนวน
ตำแหน่งว่าง

รับย้าย 

จำนวนผู้ย่ืนคำร้องขอย้าย รวมจำนวน 
ผู้ขอย้าย หมายเหตุ ภายในเขตพื้นที่

การศึกษา 
จากต่างเขต

พื้นที่การศึกษา 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 34 72 65 137 ย้ายสับเปลีย่น 1 คู่ 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 35 36 42 78 ย้ายสับเปลีย่น 1 คู่ 

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 40 23 13 36  

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 26 13 39 ย้ายสับเปลีย่น 2 คู่ 

5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 28 53 48 101  

รวม 149 210 181 391  

    3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 5 เขต ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ดังนี้ 

      1) ตรวจสอบคำร้องขอย้าย คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้าย ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู พร้อมทั้งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบรายชื่อผู้ยื่นคำร้อง ขอย้าย
ทุกรายที่ประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ (ทั้งภายในเขตพื้นที ่การศึกษา และจากต่างเขตพื้นที่
การศึกษา) โดยให้สถานศึกษาที ่มีผู ้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาย้าย เรียบร้อยแล้ว 

     2) ตรวจสอบรายละเอียดเกี ่ยวกับอัตรากำลัง จำนวนตำแหน่งว่าง เหตุผลความจำเป็น 
มาตรฐานวิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง 

     3) จัดทำข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติขอย้ายทุกราย และแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค่าคะแนน ผู้ขอ
ย้าย โดยพิจารณาจากรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าร าชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ตำแหน่งครู ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด   

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และจัดทำ 
รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 32/2563 สั่ง ณ วันที่ 
22 มกราคม 2563 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้าย ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองการย้าย ทั้งนี ้คณะทำงานได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม)  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด กาญจนบุรี) ได้
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองการย้าย
จากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามผลการพิจารณากลั่นกรองการ
ย้ายของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2563 ได้พิจารณากลั ่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จำนวน 127 ราย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 77-
83 ) 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 เพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สถานศึกษาแห่งใหม่ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 127 ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ขออนุมัติไว้เป็นหลักการ ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีที ่มีตำแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาย้ายในครั ้งนี้ หรือตำแหน่งที ่ไม่มีผู ้ขอย้าย                
ไปดำรงตำแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
                         ๒.๒ หากตำแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ไม่มี   
ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2.1 มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป 
  3. ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งว่าง กรณีตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู เพื่อใช้สำหรับ
รับย้าย 

4. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563  และให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายทราบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป           

 

มติ กศจ.    
ก่อนการพิจารณาลงมต ิในระเบ ียบวาระการประช ุมน ี ้  ประธานฯ ได ้อน ุญาตให ้ นายบ ุญส่ง                     

ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู ้แทน กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู ้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ,         
นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ เพราะเป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  หลังจาก
นั้น ประธานจึงหรือและขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม กศจ.พิจารณาแล้ว  อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ  
หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู ้แทน กคศ. ,       
นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 
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6.4     เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ที่มีความ ประสงค์ขอย้ายมา
ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสิ้น 6 ราย   

  

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

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 

2559 เรื ่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง รายละเอียดองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยกำหนดไว้ว่าการย้ายกรณีปกติ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 
และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่าง วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณา
ย้ายได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปีเดียวกัน และคำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่าง วันที่ 1 - 15 สิงหาคมให้ใช้พิจารณาย้ายได้
ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป  

2. ต่อมาสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 5 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 25559 กำหนดไว้ว่า  

“มิให้นำความข้อ 1.5 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 มาบังคับใช้กับการย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยกำหนดให้ อกศจ.ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้ง 
และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 
2563 (ระหว่างวันที ่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563) เพื ่อดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
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ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื ่นคำร้องขอย้ายทุกรายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีตำแหน่งว่างที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณารับย้าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 
8 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า  84-88) สรุปดังนี้ 

 

ที ่ สพท. จำนวนผู้ขอย้าย จำนวนตำแหน่งว่างที่ใช้รับย้าย หมายเหตุ 
ว่างตามประกาศ ว่างเพิ่มภายหลัง 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2  ราย 1  อัตรา 1  อัตรา รับย้าย 2 ราย 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3  ราย 3  อัตรา - รับย้าย 3 ราย 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1  ราย 3  อัตรา - รับย้าย 1 ราย 

รวม 6  ราย 7  อัตรา 1  อัตรา รวม รับย้าย 6 ราย 
 

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 89-93 ) 

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2563 ตามคำสั่ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 130/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อตรวจสอบข้อมูล และจัดทำ
รายละเอียดการย้ายก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการย้ายต่อไป 
โดยคณะทำงานได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม)  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของคณะอนุกรรมการศึ กษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2563 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เรียบร้อยแล้ว 
จึงมีมติเหน็ชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ดังนี้  

ที ่ ชื่อ – สกุล ผู้ขอย้าย สังกัดเดิม 
ผลการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง คะแนน  

การประเมิน เลขที่ตำแหน่ง สังกัด สพท. 
1 นางสาวศศิชา  ทรัพย์ล้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2 92 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 73 คะแนน 
2 นางไปรยา  เย็นสรง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 118 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 70 คะแนน 
3 นายนัฐกร  สุยะราช สพป.กาญจนบุรี เขต 3 57 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 56 คะแนน 
4 นางสาวชนากานต์  วิหค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 65 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 64 คะแนน 

5 นางสาวรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมเิลิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 71 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 67 คะแนน 

6 นางสาวจิรชัญา  พัดศรีเมือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 50 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 85 คะแนน  
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 

ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  
2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายทราบ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป  

 

มติ กศจ.    
ก่อนการพิจารณาลงมต ิในระเบ ียบวาระการประช ุมน ี ้  ประธานฯ ได ้อน ุญาตให ้ นายบ ุญส่ง                     

ล้อประกานต์สิทธิ ์ ผู ้แทน กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู ้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ,         
นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ เพราะเป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  หลังจาก
นั้น ประธานจึงหรือและขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม กศจ.พิจารณาแล้ว  อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ  
หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู ้แทน กคศ. ,       
นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 
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6.5     เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                         
 (กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตกิารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) ซึ่งเป็นการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา จำนวน 2 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 กำหนดไว้ว่า  
    ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
    ในกรณีมีป ัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษากรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์  การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา   กรณทีีเ่กิดปัญหาในสถานศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและมีความจำเป็นต้องย้าย  
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น ให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการและความเป็น
ธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู ้นั ้นปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการ 
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วิธีการ  การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
๑.๑ กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีข้อมูลชัดเจนว่า

ผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริง ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ พิจารณาหากเป็นกรณีถูกกล่าวหาแต่หลักฐานยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือหาข้อมูลก่อนสรุปข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานและความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษพิจารณา 

๑.๒ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้พิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ด้วยกัน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกัน และต้องเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่านั้น 

๑.๓ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาย้ายเป็น
ราย ๆ ไป โดยให้ระบุเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการย้ายผู้นั้นให้ชัดเจน 

๑.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา อนุมัติ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ ให้ย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ ในสถานศึกษา 
โดยการขอย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และ นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่มีการขอย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ) ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว มีความเห็นให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ราย ย้ายได้ตาม
ความประสงค์  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 94-103) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพื ่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการ

แก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา จึงเห็นสมควรให้ย ้ายผู ้บร ิหารสถานศึกษา ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพื่อประโยชน์ของทางราชการ) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการในสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 

2. นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีเพื่อประโยชน์

ของทางราชการ) ซึ ่งเป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
ก่อนการพิจารณาลงมต ิในระเบ ียบวาระการประช ุมน ี ้  ประธานฯ ได ้อน ุญาตให ้ นายบ ุญ ส่ง                     

ล้อประกานต์สิทธิ ์ ผู ้แทน กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู ้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ,         
นายโอภาส เจริญเชื้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ เพราะเป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม เพ่ือความเป็นกลางในการพิจารณา  หลังจาก
นั้น ประธานจึงหรือและขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม กศจ.พิจารณาแล้ว  อนุมัตกิารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ตามที่ อกศจ.
กาญจนบุรี เสนอ  หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ 
ผู้แทน กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายโอภาส เจริญเชื้อ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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6.6   เรื่อง  ขอส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ)  รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    จำนวน 4 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

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

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

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

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพ่ือดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย รายละเอียดดังนี้  

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง /สังกัด 

/วิชาเอก /เงนิเดือน 
เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นางรมัยาภรณ ์ สุขเกษม  

       
 

ครู  อันดับ คศ.3 
รร.อนบุาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                    
เงินเดือน 35,090 บาท 
ไมต่ิดเง่ือนไขการย้าย 

ดูแลคูส่มรสที่กำลังเจ็บป่วยร้ายแรง 
ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ และดวงตาเปน็ต้อ
กระจก 2 ข้าง 
 

ขอย้ายไปสังกัด
สพป.ปทุมธานี 
เขต 1 
 

2 น.ส.กรรณิการ์  โพธิ์ต้น 
       
 

ครู  อันดับ คศ.1 
รร.ลุ่มโป่งเสี้ยว 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
เงินเดือน 21,390 บาท 
ไมต่ิดเง่ือนไขการย้าย 

ดูแลคูส่มรสที่กำลังเจ็บปว่ยร้ายแรง 
ด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก 

ขอย้ายไปสังกัด 
สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง /สังกัด 

/วิชาเอก /เงนิเดือน 
เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
3 นายศตวรรษ  

              ยะรินทร์                  
ครู  
อันดับ คศ. 1 
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุร ี
วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร)์                 
เงินเดือน 18,000 บาท 
บรรจวุันที่ 7 ส.ค. 2560 

    * ย้ายกรณีดูแลบิดามารดา  
ซ่ึงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 
• บิดาป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันสูง
ไขมันเกาะตับ ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วย
นอก ตั ้งแต่ปี 2557 ควรได้รับการรักษา
ต่อเนื่อง สมควรมีญาติดูแล ทั้งนี้ ได้แนบ
เอกสารใบรับรองแพทย์ ดังน้ี  
- ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์
มนตรี ลำปาง ลงวันท่ี 7 พ.ย. 2562  
- ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  
ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2562  
• มารดาป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง เป็นคนไข้นอกที่ รพ.ค่ายฯ 
ตั้งแต่ปี 2550 สมควรให้มีญาติดูแลใกล้ชิด 
ท ั ้ งน ี ้ ได ้แนบเอกสารใบร ับรองแพทย์
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ ์มนตรี ลำปาง ลง
วันท่ี 5 พ.ย. 2562 
 

ขอย้ายไป สพป.
ลำปาง เขต 1 

4 นางสาวจีรนันท ์
             เกี๋ยวซอง 

คร ู
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านทา่ดินแดง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (ฟิสกิส์) 
เงินเดือน 19,120 บาท 
บรรจุวันที่ 6 ธ.ค. 2559 

     * ย้ายกรณีดูแลมารดา ซึ ่งเจ็บป่วย
ด้วยโรคไต โดยได้ร ับการปลูกถ่ายไต 
ผู้ป่วยต้องติดตามการรักษาไปตลอด ท้ังน้ี 
ไ ด ้ แ นบ เ อ ก ส า ร ใ บ ร ั บ ร อ ง แ พ ท ย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเช ียงใหม่  
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2563 
 

ขอย้ายไป สพป.
นครปฐม เขต 2 

5 นางสาวหทัยชนก  
              บุญปลูก 

คร ู
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านทา่ดินแดง 
วุฒิ ศษ.บ. (เทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา) 
เงินเดือน 17,240 บาท 
บรรจุวันที่ 26 ก.ย. 2560 
 
 

     * ย ้ายกรณีด ูแลบ ิดามารดา  ซ่ึง
เจ็บป่วยร้ายแรง  
• บ ิ ด า  ป ร ะ ส บ อ ุ บ ั ต ิ เ ห ต ุ ท า ง
รถจักรยานยนต์ชนกับรถแบคโฮ ทำให้
กระดูกขาข้างซ้ายหัก และได้ทการใส่
เหล็กไว้ข้างใน ส่งผลให้มีปัญหาในการ
เดิน และปวดกระดูกเป็นประจำ โดยเข้า
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน 
ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม. ดวงตาเป็น
ต้อกระจกทั้ง 2 ข้าง ได้รับการผ่าตัดแล้ว
เมื ่อปี 2552 แต่ยังทำให้มองเห็นไม่
ช ัดเจน พร่ามัว ความสามารถในการ
มองเห็นลดลง และมีความเสี่ยงในการใช้
ชีวิตปกติ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารใบรับรอง
แพทย์ ดังน้ี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง /สังกัด 

/วิชาเอก /เงนิเดือน 
เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

   - ใบความเห็นของแพทย์ โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า ลงวันท่ี 30 มี.ค. 2562, 
22 มิ.ย. 2562, 14 ก.ย. 2562 และ 
7 ธ.ค. 2562 
- ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ลงวันที่ 15 ต.ค. 
2562 
• มารดาป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง รักษาติดตาม อยู่ รพ.ศิริ
ราช และป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ทั้งน้ี 
ได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์ ดังนี ้ 
- ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลศิริราช   ลง
ว ันที ่  5 ม ิ .ย. 2562 และ 31 ต.ค. 
2562 
-  ใบร ับรองแพทย์ ศ ูนย ์ก าร แพทย์
กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลในสังกัดคณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ศ ิ ร ิ ร า ช พ ย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที ่ 12 พ.ย. 
2562 และ 25 พ.ย. 2562 
- ใบร ับรองแพทย์น ัทพันธุ์ -ธน ิกานต์  
คลนิิก ลงวันท่ี 23 พ.ค. 2562 
 

ขอย้ายไป สพป.
นครปฐม เขต 2 

6 นางศิรินภา บำรุง คร ู
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านบอ้งตี ้
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เงินเดือน 22,320 บาท 
บรรจุวันที่ 7 ก.พ. 2557 

   * ย้ายกรณีติดตามคู่สมรส   
ชื่อคู่สมรส: นายเอกชัย บำรุง 
วันท่ีสมรส: 11 พฤษภาคม 2560 
คำส ั ่ ง ก ารย ้ ายของค ู ่ สมรส : คำสั่ ง
ตำรวจภูธรภาค 1 ท่ี 35/2563 ลงวันท่ี 
31 มกราคม 2563 ม ีคำส ั ่ ง ให ้ย ้ าย 
จ.ส.ต.เอกชัย บำรุง ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) 
สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุร ี  ไปดำรง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหมี่ จว.
ลพบุรี มีผลตั ้งแต่วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 
2563 เป็นต้นไป 
 

ขอย้ายไป สพป. 
ลพบุรี เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
7  นางสาวลัดดา  ผลหมั่น ครู  คศ.1                                           

ค.บ. (เคมี)                                             
เงินเดือน 19,670 บาท                                        
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์                           
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี 

เพื่อดูแลมารดาท่ีป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือด
ส ูง ม ีอาการปวดศ ีรษะ เว ียนศ ีรษะ  
อ่อนเพลีย วูบบ่อยๆ หลอดเลือดอุดตัน 
ปวดแสบปวดร้อนที่ปลายมือปลายเท้า  
ต้องรับประทานยาและปฏิบัต ิตัวตาม
แพทย์ส ั ่ง อย่างเคร่งครัดเพื ่อป้องกัน
หลอดเลือดอุดตันและโรคแทรกซ้อน   
ต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 
 
 
 

ขอย้ายไปท่ี 
โรงเรยีนในสังกัด 
สพม. 30 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง /สังกัด 

/วิชาเอก /เงนิเดือน 
เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

8  นางสาวสมฤดี  ตาลศรี ครู  คศ.1                                                  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)                                      
รับเงินเดือน เงินเดือน 19,190 บาท                                               
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง                             
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  

เพื ่อดูแลบิดามารดา ซึ ่งบิดาป่วยเป็น
โรคเบาหวานร่วมกับความดันต่ำ และ
มารดาป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ อยู่
เพ ียงลำพ ัง  สองคน ลำบากในการ
เดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำทุกเดือน 
 

ขอย้ายไปท่ี 
โรงเรยีนในสังกัด 
สพม.29 

9  นายณัฐพงศ์  ใอจ้อย 
 
 
 
 
 

 

ครู  คศ.1                                             
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)                           
รับเงินเดือน 19,100 บาท                      
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี                            
อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  

เพื่อดูแลมารดาที่เป็นโรคประจำตัวหลายโรค 
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 
และไทรอยด์เป็นพิษ มีอาการเวียนศรีษะ  
หน้ามืด เป็นลมบ่อยครั้ง อาศัยอยู่บ้านเพียง
ลำพัง เนื ่องจากบิดาเสียชีวิต เมื ่อปลายปี 
พ.ศ. 2561 ทำให้มารดามีอาการเป็นโรค
ซึมเศร้า  
 

ขอย้ายไปท่ี 
โรงเรยีนในสังกัด 
สพป.ขอนแก่น 
5 

 

10  นางนพรัตน์  พัสดุสาร ครู  คศ.1                                               
วท.บ. (จิตวิทยา)                                          
เงินเดือน 17,980 บาท                                                  
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี                             
อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   
 

เพื่อดูแลมารดาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด
ระยะที่ 4 ซึ่งต้องพาไปรักษาด้วยวิธีฉาย
รังสีและให้เคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง  

ขอย้ายไปท่ี 
โรงเรยีนในสังกัด 
สพม.12 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นต้นสังกัดขอผู้ขอย้าย ได้
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอย้าย (กรณีพิเศษ) 
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการทั้ง 10 ราย มีเหตุผลความจำเป็นในการของย้ายกรณีพิเศษจริง ไม่ติดเงื่อนไขใน
การบรรจุและแต่งตั้งใด ๆ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกราย 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทุก
รายแล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณี
พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทาง เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 

2563 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณี
พิเศษ) รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณี
พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย หรือไม่ หรือจะพิจารณา
เป็นประการใด 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอย้ายได้ ในกรณีท่ีสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปลายทาง มีตำแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได้ 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.7     เรื่อง  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตริับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุ 

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 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 2559  เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29  ลงวันที่  28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - 4  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27  
กันยายน 2562 มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ/ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อ 8 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

 

 

2. ประกาศสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เรื ่อง รายชื ่อผู ้ได้รับ            
การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
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ที ่                          รายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ระดับ เลขที ่ กลุ่มงาน 
 1 นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
ชำนาญการ อ 8 กลุ่มบรหิารงาน

การเงินและ
สินทรัพย ์

นางอริสรา ทุ่งกาวี 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   
ตำแหน่งเลขท่ี 714 อัตราเงินเดือน 30,970 บาท 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  

 

3. บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการให้โอนและพร้อมที่จะให้โอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0203.3/258 ลง
วันที่ 20 มกราคม 2563    
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ขอโอนตามตัวชี้วัดที่กำหนด เพ่ือคัดเลือกบุคคลมา
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรออก
คำสั่งแต่งต้ัง (รับโอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 ราย ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จำนวน 1 ราย ดังนี ้

ที ่    รายละเอียดตำแหน่งว่าง   ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รับโอนตั้งแต่วันที่ 

1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  อ 8                            
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์                            
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

- นางอริสรา  ทุ่งกาว ี
ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   
ข้าราชการพลเรือนสามัญ                                          
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  

2 เมษายน 2563 

 

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง (รับโอน) ข้าราชการดังกล่าว  
ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการประสานไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ขอโอน
เพ่ือออกคำสั่งให้โอนพร้อมกัน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 2 เมษายน 2563 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.8   เรื่อง   การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่ง
รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตเิลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย คือ  
1. นางอุไร  ต้นทอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 9 กลุ่ม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2. นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่      

อ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

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

และเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค. (๒) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง
มาตรฐานตำแหนงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

๓. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน  2548 เรื่อง การประเมินบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา   

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการประเมินบุคคลเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)  
จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
              1.1) นางอุไร  ต้นทอง  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 9 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     1.2) นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่ง
เลขที่ อ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

2. นางอุไร  ต้นทอง  ได้จัดส่งผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม ๒๕63   ตามเค้าโครง
เรื่องท่ีได้เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไว้ ดังนี้ 
                      ๒.๑ การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา)  
                      ๒.2 การเขียนเช็คด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (เป็นข้อเสนอ แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน หรือปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น)    

3. นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา  ได้จัดส่งผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม  ๒๕63 
ตามเค้าโครงเรื่องที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไว้ ดังนี้ 
                            3.๑ การบันทึกบัญชีและการตรวจสอบข้อมูลบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ด้านบัญชีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา)    
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         3.2 การวางแผนประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยใช้ Deming Cycle (เป็นข้อเสนอ 
แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน)    

4. คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 56/2563  
ได้ดำเนินการประเมินผลงานของผู ้เข้ารับการประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินของคณะกรรมการปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ตำแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นางอุไร  ต้นทอง นักวิชาการเงินและบญัชี 
ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่  อ 9 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

100 65 91 92 93 92 ผ่าน 

2 น.ส.กฤษณี     
     วิษณุจันทรา 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่  อ 10 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

100 65 90 90 90 90 ผ่าน 

จากผลคะแนนดังกล่าว ปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าว มีคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่
คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548 โดยอนุโลม) 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย  โดยให้เลื ่อนและแต่งตั้งเป็น
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย คือ  
1. นางอุไร  ต้นทอง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 9 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 
2. นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ 

ตำแหน่งเลขที่ อ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.9     เรื่อง  ขออนุมัติคุณวุฒิท่ีใช้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นการเฉพาะราย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติคุณวุฒิที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาววาสนา 
ใคร่ครวญ  เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2556  เรื่อง มาตรฐาน

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จากบัญชีของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือมาขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้บรรจุและ แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย คือ นางสาววาสนา ใคร่ครวญ    ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 121/2563 สั่ง ณ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น   

2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
กำหนดไว้ว่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

    “ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางท่ีส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้” 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ         
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏว่า นางสาววาสนา ใคร่ครวญ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิ (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งไม่ตรงตามสาขาที่มาตรฐานตำแหน่งกำหนด (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) แต่เนื่องจาก 
นางสาววาสนา ใคร่ครวญ ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (บธ.บ) ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งอาจนำมาเทียบเคียงตามมาตรฐานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีได้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงเห็นสมควรขออนุมัติคุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ของนางสาววาสนา ใคร่ครวญ เป็นการเฉพาะราย ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี พิจารณาแล้ว เนื ่องจากนางสาวาสนา ใคร่ครวญ                 

ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (บธ.บ) ซึ ่งมีหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ            
ซ่ึงอาจนำมาเทียบเคียงตามมาตรฐานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีได้ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติคุณวุฒิ
ดังกล่าวให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และขออนุมัติไปยังสำนักงาน      
ก.ค.ศ. เป็นการเฉพาะราย ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุร ี
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2563 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติคุณวุฒิของ นางสาวาสนา ใคร่ครวญ ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.   เป็นการ
เฉพาะราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติคุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของ นางสาววาสนา ใคร่ครวญ     

ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อนำมาเทียบเคียงตามมาตรฐานในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นการเฉพาะราย 

2. ขออนุมัติคุณวุฒิของ นางสาวาสนา ใคร่ครวญ เพื ่อนำมาเทียบเคียงตามมาตรฐานในตำแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นการเฉพาะราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

มต ิกศจ.    
อนุมัติให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการขออนุมัติคุณวุฒิของ นางสาวาสนา 

ใคร่ครวญ ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.   เป็นการเฉพาะราย ต่อไป 
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6.10    เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี             

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี  เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.กำหนด 

 

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

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

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

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั ้งที ่ 3/2562 เมื ่อวันที ่ 12 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามรายชื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3,เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ เพื่อแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุดละ 4 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญด้านการบริหารการศึกษา)  
3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ  
4) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้ งนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่ม

พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 
เขต  จะทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 
110 ราย 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอเปลี ่ยนแปลง
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                  
ที่ 158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน            
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปีเพ่ือ
ประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว   เนื ่องจาก นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ซึ่งเป็นประธานการประเมิน ได้รั บคำสั่ง
แต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ จึงต้อง
เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการประเมิน และขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการของแต่ละคณะ เพื่อความสะดวกใน การ
ดำเนินการประเมิน ทั ้งนี ้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นคว รเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแก้ไข ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 158/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความอนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ 

 
 

ที ่
ผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่ง ขอเปลี่ยนเป็น  

ทำหน้าที่ 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กจ.4 นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ.สพป.กจ.๔ ประธานกรรมการ 
 

2. อนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้วแจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยเร็ว  

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอ 

4. กรณีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
เสนอรายชื่อไปยังผู้อำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน 7  ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  6 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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (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    
(ฉบับที ่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 7 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

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

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

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นางเขมจิรา      
      บัวศร ี

บ้านหนอง
แกใน 

28 ธ.ค. 
60 

66.67 69.61 80.63 90.34 90.53 92.11 95.48 96.46 28 ธ.ค 
.62 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 6 ราย 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมนิ ครั้งที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ฐานิตย์  
    วิเศษศรี      
    สมบูรณ ์

ศรีสวัสดิ์
พิทยาคม 

15 ส.ค. 
60 

55.22 57.00 58.77 61.34 63.11 64.88 66.66 69.41 15 ส.ค.  
62 

2 น.ส.ณัฐธิดา    
  ม่วงนาครอง 

ศรีสวัสดิ์
พิทยาคม 

15 ส.ค.60 54.24 56.02 57.80 60.36 62.14 63.91 66.66 69.41 15 ส.ค. 
62 

3 น.ส.ณฐัชกานต์  
      วงศ์ศัย 

ไทรโยค 
น้อยวทิยา 

28 ธ.ค. 
60 

63.45 73.74 85.85 87.53 89.30 89.30 90.47 92.06 28 ธ.ค.  
62 

4 น.ส.ณัฐกาญจน์   

      แช่มช้อย 
ไทรโยค 
น้อยวทิยา 

28 ธ.ค. 
60 

54.20 68.02 73.95 85.94 86.92 86.92 88.69 90.47 28 ธ.ค.  
62 

5 น.ส.พรพิมล  
       ศุภวาร 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

28 ธ.ค. 
60 

76.32 78.07 79.82 81.58 83.33 85.09 88.60 91.23 28 ธ.ค.  
62 

6 นายพรเทพ   
        พันพุก 

ไทรโยค 
น้อยวทิยา 

17 ม.ค. 
61 

54.19 64.06 72.17 81.60 83.38 88.51 88.51 91.27 17 ม.ค.  
63 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 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  7  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 7 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 7 ราย  
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง  ขออนุมัติให้ถอนรายช่ือครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  ราย  นางสาววรารัตน์  
สิงหกาญจน์สกุล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติให้ถอนรายชื ่อครูผู ้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู          

ราย นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
  

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 5 ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วยพัฒนาอย่างเข้ม 

4. 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 หรื อสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

5. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง  ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็น
การชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 

5. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/507 ลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. จากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2563  อนุมัติให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้ง  นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล   ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านหลุมหิน อำเภอพนมทวน สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2        
ซึ่งเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 80/2563 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  เนื่องจาก  นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล  เป็น           
ผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทวิชาที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่ 9 หน้า 104-110)  
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการอนุญาตครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยขออนุญาตได้ไม่
เกิน 3 ครั้ง ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง  ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการ
ชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี 10 หน้า 111-116 )  
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า นางสาว      
วรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลุมหิน อำเภอพนมทวน สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งยังไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นครู คศ.1 ได้  
จึงขอแจ้งแก้ไขคำสั่งเพื่อยกเลิกรายชื่อของข้าราชการครูรายดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่ 11 หน้า 
117-122 )  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

พิจารณาขออนุมัติให้ถอนรายชื่อครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ราย นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แตง่ตั้งบุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ วันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ถอนรายชื่อ ราย นางสาววรารัตน์  สงิหกาญจน์สกุล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นการเฉพาะราย 
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 21 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4 ราย  
3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 6 ราย 
4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 10 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 255 9 เรื่อง 

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 21 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน 21  
ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายโสลศ          
                   กรุนกรุด 
คร ูร.ร.วัดท่าน้ำตื้น 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
 

ศิลปะ (ดนตรี) 
26 ก.พ. 2563 

1.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำต้ืน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายปราโมทย์  วงษ์พานิช ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์ 
ครู ร.ร.วัดหนองเสือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาศิลปะ (ดนตรี) 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.เทียมแข  อินตะ๊         
ครู  รร.บ้านไร่                      
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาตา่งประเทศ /                 
7 ก.พ. 2563 

 

1. ผอ.รร.บ้านไร่                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายประพัศร์  โพธ์ิทอง                          
ผอ.รร.บ้านเสาหงษ์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพิมพ์นภัส  พาวันดี                                 
ครู รร.บ้านเสาหงษ์ (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.กิตตมิา ธรรมวิรักษ ์
ครู รร.เพียงหลวง 3             
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ                
ค.บ. (ภาษาไทย)           
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ภาษาไทย /                    
11 ก.พ. 2563 

 

1. ผอ.รร.เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ฯ                                  
 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายปฐม  แหนกลาง                          
ผอ.รร.บ้านปากลำปิล็อก (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)                  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอินทิรา  อินนามเพ็ง                                 
ครู รร.บ้านปากลำปิล็อก (ครูชำนาญการ)        
สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.รุจณิชา  วงค์อุบล        
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                       
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

วิทยาศาสตร์  /                 
17 ก.พ. 2563 

1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน จิตตะเสโน                                              
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นายสุบิน  จรบำรุง          
คร ูรร.บ้านบ้องตี้                        
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)         
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
5 มี.ค. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านบ้องตี้                              ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกมลวรรณ  มีม่ัน                    
ผอ.รร.บ้านหนองปรือ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายไพศาล ส่งสำเภา                        
ครู รร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการพิเศษ)     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1.   นายวรวุฒิ บุญรอด 
ครู รร.บ้านน้ำโจน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
30 ม.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโจน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์ 
ครู รร.บ้านหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2.   น.ส.เมลดา สุวรรณด ี
ครู รร.บ้านน้ำโจน 

  ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย/ 
30 ม.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโจน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนพเกล้า กำลังเสือ 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3.   น.ส.นาฏตยา ไตรผล 
ครู รร.บ้านสามยอด 
วท.บ.ส่งเสริมและนิเทศ-
ศาสตร์เกษตร 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
   

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี/ 

3 ก.พ. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านสามยอด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายทวี แสงศรี 
ครู รร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4.   นางสุพรรษา วันแว่น 
ครู รร.บ้านกรับใหญ่ 

  ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย/ 
3 ก.พ. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านกรับใหญ่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. ว่าท่ี ร.ต.ดารารัตน์ เพ็ชรจั่น 
ครู รร.บ้านหนองงูเห่า 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5.   นายมนูญ คำศิลา 
ครู รร.บ้านกรับใหญ่ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
   

ภาษาไทย/ 
3 ก.พ. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านกรับใหญ่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรณู สุพรรณคง 
ครู รร.บ้านชุมนุมพระ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6.   น.ส.รุ่งทิพย์ เดชใจทัด 
ครู รร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
   

วิทยาศาสตร์/ 
4 ก.พ. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายไพศาล โพธิ์ทอง 
ครู รร.บ้านตลุงเหนือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 10 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ณภัทร์ตะวัน  
         อภัยภักดี 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
ศศ.บ. สาขารัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
30 ม.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวรัญยา ปิยะพันธ์ 
ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุภาภรณ์ ชื่นบาล 
ครู ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.มณีรตัน์ นักดนตรี 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์/ 
4 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางพิชานันท์ จันทมัด 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ณัฐกานต์ เฉลิมกุล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.สมรัตน์ มาเอี่ยม 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
12 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.สาลินี สิทธิสาร 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.สุวารินทร์ กลิ่นเมือง 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
12 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.สาลินี สิทธิสาร 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

 สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.เพ็ญพลอย  
            ก้านเหลือง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ศศ.บ. สาขานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

ศิลปะ (นาฏศลิป์) 
26 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายสรายศ จันโทมา 
ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา ศิลปะ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

6. นายวรวรรธน์ แสงมาลา 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
26 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวรัญยา ปิยะพันธ์ 
ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สาลินี สิทธิสาร 
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. นายปรีดา แจม่ศร ี
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม/ 
26 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.สุจิตรา เกตพันธ์ 
ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้ว 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.หทัยรตัน์ เมฆจินดา 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ศษ.บ. สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ 
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
26 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุนทรี เหมฬา 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วันดี เพชรสหาย 
 ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. น.ส.วิไล วงษ์จันทร์ 
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ศษ.บ. สาขาสารสนเทศ
ศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

(บรรณารักษ์)/ 
28 ก.พ.2563 

1. ผอ. ร.ร.หนองรีประชานิมิต ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางอรณิชชา คชนา 
 ผอ.ร.ร.ประชามงคล 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สาขา แนะแนว 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

10. นางวรรณภา  
           นิติประพุทธ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
5 มี.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไชยพร มะลิลา 
 ผอ.ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.นิภาพร พรพิไลสวัสดิ์ 
 ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

  สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  21 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที ่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 21 ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  21 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.)ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน 21  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 2 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 7 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 2 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 5 ราย 
5. 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. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 และก ารปรับปรุง
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 21  ราย  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 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.สภุาภรณ์          
                    ค้ำคูณ 
ครู ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 88.00 88.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
 2 ม.ค. 2563         ด้านที่ 2 100 65 75.00 75.00 75.00 75.00 

ด้านที่ 3 100 65 75.75 75.75 75.75  

2. นางสุทิศา           
                นุ่มวัฒนา 
ครู ร.ร.ต.ช.ด. 
บ้านประตูด่าน 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 81.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
  9 ม.ค. 2563           ด้านที่ 2 100 65 86.00 84.00 83.00 84.33 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 88.00 87.00  

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. นางชลธิชา  เปรมปรีชา 
ครู ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งฯ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 85.00 95.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
29 ส.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 84.50 91.50 88.50  

2. น.ส.น้ำทิพย์  สุขกลม 
ครู ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน 
ค.บ. การประถมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 90.00 95.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 ก.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 83.75 97.50 92.50 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 90.50 90.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 96.00 96.00 96.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
16 ก.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 93.75 83.75 93.75 90.41 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 95.00  

4. น.ส.อุไรวรรณ  แซ่โง้ว 
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 95.00 98.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 94.00 92.50 94.00 93.50 

ด้านที่ 3 100 65 90.70 87.00 90.70  

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

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 95.00 94.33 ผ่านการประเมิน/ 
7 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 80.00 87.50 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 89.50 96.50  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที ่1 100 65 91.00 87.00 93.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
21 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 86.25 86.25 90.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 95.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 97.00 99.00 98.00 98.00 ผา่นการประเมิน/ 
30 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 86.00 87.00 93.75 88.91 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 87.00 94.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผา่น 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายกิตติพัทธ์   
            จงจินากูล                  
ครู  รร.อนุบาลทองผาภูม ิ                      
วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (คอมพวิเตอร์
อุตสาหกรรม))              
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 89.00 86.00 88.33 ผ่านการประเมิน/   
26 ธ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 80.00 72.50 80.00 77.50 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 77.50 77.50  

2. นางนิรดา   
         สพุรรนานนท์            
ครู  รร.บ้านหินดาด (ทอง)            
วุฒิ ค.บ. (การ
ประถมศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 81.00 94.00 88.00 87.66 ผ่านการประเมิน/  
2 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 77.00 85.00 80.00 80.66 

ด้านที่ 3 100 65 75.50 74.00 79.25  

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.ศิริพร ทองดอนน้อย 
ครู รร.บ้านหนองแกประชา
สรรค์ 
ศษ.บ. คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 95.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
21 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 91.25 92.50 92.08 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 94.00  

2 น.ส.วิมลรัตน์ หวังสุข 
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 85.00 94.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
28 ต.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 92.50 80.00 89.00 87.16 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 85.00 93.00  



44 
 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 5 ราย 
 

 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

3 นายไพรตัน์ เชียงกา 
ครู รร.บ้านหนองแกใน 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 85.00 89.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 ธ.ค. 2562 ด้านที่ 2 100 65 81.25 81.25 85.00 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 76.00 83.50  
4 นางพนพพร หาญกล้า 

ครู รร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ดา้นท่ี 1 100 65 90.00 85.00 90.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 80.50  
5 นางภัณฑลิา ไมห้อม 

ครู รร.อนุบาลบ่อพลอย 
ค.บ. การประถมศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65  96.00 93.00 92.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
20 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 92.50 90.00 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 90.75 89.00 88.00  

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. ว่าที่ ร.ต.หญิง ปยิะวรรณ 
            เริงเขตกรณ ์
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ดา้นท่ี 1 100 65 91.00 93.00 95.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 พ.ย. 2562 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 81.75 83.75  

2 นายปิยะ ลิม้ฉาย 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
กศ.บ. สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 91.00 91.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
9 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 77.50 83.75 92.50 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 79.50 81.50  

3 น.ส.หทัยรตัน์ ง้ิวงาม 
ครู ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 88.00 89.00 89.66 ผ่านการประเมิน/ 
10 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 96.25 86.25 96.25 92.91 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 84.7 83.75  

4 นายจีระศักดิ์ กลมวง 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
กศ.บ. สาขาพลศึกษา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 97.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
20 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 73.25 73.25 73.25  

5 นายชิต ปัญญาธรีะพงศ ์
คร ูร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 91.00 95.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 82.00 85.00 84.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 80.00 86.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน 21 ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 21 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 26 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 21 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 21 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  26 ราย (สำหรับผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 21 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขัน้ 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.15 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 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4   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 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิ ทยฐานะ 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 1 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  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 นางอัญชลี  
     สันห์ลักษณ ์
คร ูรร.อนุบาลบ่อ
พลอย 

วท.บ. 
การบริหารธุรกิจ

การเกษตร 
ค.ม. 

วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
16 ธ.ค. 2562 

ด้านที่ 1 100 70 92.00 94.00 93.00 93.00 
ด้านที่ 2 100 70 87.50 85.00 85.00 85.83 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

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

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

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 25  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 17  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 4  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  4 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. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 ดำเนินการประเมิน ขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  25 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     17  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1                     จำนวน      3  ราย 
2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     5  ราย 

 

3. กรณผีลการประเมินด้านที่ 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 2  จำนวน 17 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารการศึกษา (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  จำนวน 3 ราย 
1. ว่าท่ี ร.ต.สรุิยัน   

               จันทรา 
ผอ.ร.ร.บ้านนาใหม่ 
 ศษ.บ. ศิลปะไทย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

46.00 
27.00 

46.00 
26.00 

46.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ก.ย. 2562/ 
11 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 73.00 72.00 73.00 

2. นายสมปอง  ศรีทอง 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
 ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

50.00 
27.00 

50.00 
28.00 

50.00 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 ต.ค. 2562/ 
4 มิ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 77.00 78.00 79.00 

3 นายบรรเจิตต์   
          วงษ์วรรณ ์
ผอ.ร.ร.บ้านอ่างหิน 
 ศษ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

42.00 
28.00 

42.00 
27.00 

42.00 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ก.ย. 2562/ 
18 ม.ค. 2562 คะแนนรวม 100 70 70.00 69.00 70.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 น.ส.สิรินภา  ศิริปรุ 

ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ก.ย. 2562/ 
6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 85.50 86.50 86.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
5 น.ส.ชิดชนก  วันดี 

ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
 ค.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

50.00 
25.00 

50.00 
24.00 

50.00 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์/ 

คะแนนรวม 100 70 75.00 74.00 74.00 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์-งานช่าง)  (ประเมินใหม)่ จำนวน 1 ราย 
6 นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 

ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
 ศศ.บ.การบริหาร
การศึกษา 
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 81.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
7 นายพงษ์ประดิษฐ์   

           พรมทองดี 
ครู ร.ร.บ้านเขากรวด 
 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

50.00 
28.00 

50.00 
27.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 เม.ย. 2562/ 
19 ต.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 78.00 77.00 76.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
8 น.ส.เกศสุณีย์   

            ทองโชติ 
ครู ร.ร.วัดเขารักษ์ 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีการอาหาร 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

52.50 
24.00 

52.50 
24.00 

52.50 
26.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์/ 

คะแนนรวม 100 70 76.50 76.50 78.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (ประเมินใหม)่ จำนวน 2 ราย 
9 นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง 

ครู ร.ร.วัดพังตรุ 
 รป.บ. รัฐประศาสน
ศาสน ์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

56.25 
30.00 

56.25 
27.00 

56.25 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 ก.ค. 2562/ 
14 ส.ค. 2560 คะแนนรวม 100 70 86.25 83.25 84.25 

10 นางเปมิกา  นกแก้ว  
ครู ร.ร.เมตตาจิตต 
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
30.00 

57.50 
26.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
11 มี.ค. 2562/ 
14 ต.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 87.50 83.50 85.50 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
11 นางพัชญ์สิตา  แสงใส 

ครู ร.ร.วัดหนองพลับ 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 พ.ย. 2562/ 
19 ธ.ค. 2562 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
12 น.ส.จินตนา   

            อินทรักษ์ 
ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ 
 ค.บ. ธุรกิจศึกษา 
           (การบัญชี) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ธ.ค.  2562/ 
20 ส.ค.  2561 คะแนนรวม 100 70 85.50 84.50 84.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
13 น.ส.ปณิธิ  ชำนาญด ู

ครู ร.ร.บ้านบ่อหว้า 
 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 พ.ย. 2562/ 
6 พ.ย. 2560 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

14 นางมรกต  ชมชื่น 
ครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
 ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

52.50 
24.00 

52.50 
24.00 

52.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์/ 

คะแนนรวม 100 70 76.50 76.50 76.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
15 น.ส.นิติกานต์   

             ศรีโมรา 
ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ 
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ค.ม. ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
22.00 

57.50 
24.00 

57.50 
23.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์/ 

คะแนนรวม 100 70 79.50 81.50 80.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
16 น.ส.ดลยา  

        จันทร์เสียงเย็น 
ครู ร.ร.บ้านสระลุมพุก 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

55.00 
25.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 80.00 81.00 81.00 

17 น.ส.ณฐมน   
          ชุนประเสริฐ 
ครู ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง 
ค.บ. ปฐมวัย 
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
25.00 

57.50 
25.00 

57.50 
25.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์/ 

คะแนนรวม 100 70 82.50 82.50 82.50 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ปรับปรุง คร้ังท่ี 2) 
1. นายคชธร  คชพันธ์            

ผอ.รร.บ้านท่ามะเดื่อ              
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)   
ปร.ด.(การบริหารเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

45.00 
26.00 

45.00 
28.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 ม.ค. 2563/     
13 ม.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 71.00 73.00 71.00 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

2. นายสุวินัย   
        พลีเพื่อชาติ           
ผอ.รร.บ้านป่าไม้สะพานลาว   
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

46.00 
29.00 

46.00 
28.00 

46.00 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
24 ธ.ค. 2561/     
13 มิ.ย. 2562 คะแนนรวม 100 70 75.00 74.00 74.00 

3. นางสาวดาวไสว   
               ขุนทอง            
ผอ.รร.บ้านไร่ป้า               
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)  
ปร.ด.(การบริหารเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

46.00 
26.00 

46.00 
24.00 

46.00 
26.00 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 72.00 70.00 72.00 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4. นางผุสดี  แสงหล่อ             

ครู ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา               
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
21 พ.ย.2562/     
19 มี.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (รายปรับปรุง) 1 ราย 
1. นางกรกนก อ่อนคำ 

ครู รร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 พ.ย. 62/ 
19 ต.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 76.00 76.00 76.00 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (รายปรับปรุง) 1 ราย 
2. นางจุไรรตัน์ ซองศิร ิ

ครู รร.วัดทุ่งมะสัง 
(มิตรภาพที่ 9) 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.75 
26.00 

47.75 
26.00 

47.75 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
2 ส.ค. 62/ 
19 ต.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 73.75 73.75 77.75 

กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย (รายปรับปรุง) 2 ราย 
3. นางกฤษณา   

          สิทธิแพทย์ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยหวาย 
ศษ.บ.ปฐมวัยศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
27.00 

45.00 
26.00 

 

45.00 
26.00 

 

ผ่านเกณฑ์/ 
14 พ.ย. 62/ 
6 พ.ย. 60 

คะแนนรวม 100 70 72.00 71.00 71.00 

4. น.ส.ศิริฉตัร  ศรีคล้ำ 
ครู ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
กศ.ม.การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.พ. 63/ 
19 ต.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 25 ราย ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 17 ราย 
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                       จำนวน 10 ราย 
2) ปรับปรุง ครั้งที่ 1                                                         จำนวน 2 ราย 
3) ไม่ผ่านเกณฑ์                                                               จำนวน 5 ราย 

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

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

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  25 ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน     17  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1                     จำนวน      3  ราย 
2.1 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน     5  ราย                                                                

 

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

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 3 ราย   

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

 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  25   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

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

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

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงงานทางวิชาการ ให้ดำรเนินการภายในกรอบเ วลาที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 
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5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  9 มีนาคม  

2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 25 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

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

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 17 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงงานทางวิชาการ ให้ดำรเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ให้แจ้งให้ทราบพร้อมข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.17  เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

                 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖3  
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖3 ตามตำแหน่งว่างที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี เสนอรวม  จำนวน 19  กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 58  อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         จำนวน   13    อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2         จำนวน   20    อัตรา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         จำนวน   14     อัตรา 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4         จำนวน    6     อัตรา 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                        จำนวน   5   อัตรา 
 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน  ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1452  ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2563  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ปี พ.ศ.๒๕๖3  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ให้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1452 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนี้ 
1) ประกาศรับสมัครคดัเลือก ภายในวันศุกร์ที ่17 เมษายน 2563 
2) รับสมัครคดัเลือก วันศุกร์ที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 

(ไม่เว้นวันหยดุราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 
4) ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันพุธท่ี 13 – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 
5) สอบข้อเขียน ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤตแิละการปฏิบตัิของวิชาชีพครู 
                    ภาค ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 

 
6) สอบสมัภาษณ์ ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 
5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 
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2. การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดอัตราเงินเดือนไว้ ดังนี้ 
  1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี     อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
  2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี     อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
  3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
       ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี    อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 

3. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่าง ที่ประกาศไว้โดย
ไม่มีการข้ึนบัญชี 

4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไป
ดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน
การศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 

5. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือก ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

6. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 16 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 
58 อัตรา ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย   จำนวน    6   อัตรา 
  2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน     9   อัตรา 
  3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน     3   อัตรา 
  4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน     2   อัตรา 
  5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา   จำนวน     4   อัตรา 
  6. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา   จำนวน     3   อัตรา 
  7. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษา/ศิลปะ  จำนวน     2   อัตรา 
  8. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน     1   อัตรา 

9. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา   จำนวน     1   อัตรา 
  10. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล  จำนวน     1  อัตรา 
  11. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย   จำนวน     2   อัตรา 

12. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์   
                   จำนวน      2  อัตรา 

  13. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา   
                    จำนวน     5   อัตรา 
  14. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย    
                    จำนวน    11   อัตรา 
  15. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา  จำนวน      4  อัตรา 
  16. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม 

      ทางการศึกษา      จำนวน     2     อัตรา 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดแล้วมี

ตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่กำหนดและเป็นไปตามความต้องการ ของ
สถานศึกษาในสังกัด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด   เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า

รับราการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.
ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดองค์ประกอบและคะแนนประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค 

3. ขออนุมัติให้ใช้การกำหนดรหัสประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด ซึ่งกำหนดรหัสประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 7 หลัก ประกอบด้วย 
   - หลักท่ี 1 – 2 เป็นรหัสจังหวัด 
   - หลักที ่ 3 – 4 เป็นรหัสกลุ ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที ่เปิดสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้กำหนด 
   - หลักที่ 5 – 9 เป็นรหัสลำดับที่ของผู ้สมัครรายกลุ ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้กำหนด 

4. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง จำนวน 58 อัตรา จำนวน 16 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาชาวิชาเอก
เพื่อใช้ในการคัดเลือกและบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 12 หน้า 
123-125)  

5. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ และมอบให้ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

5.1 จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 16 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 58 อัตรา 

5.2 จัดทำประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบคัดเลือก 
5.3 จัดทำประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็ น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเรียงลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือก  

6. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบขออนุมัติ ให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ ส่ง – รับ ข้อสอบ และประมวลผลการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ตามหลักสูตรที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด และดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามท่ีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้ 
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7. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
คัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

8. ขออนุมัติมอบให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เป็นผู้วินิจฉัยปัญหาหรือคุณวุฒิที่ไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร 

9. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติเกี ่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกครั ้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ
อำนวยการคัดเลือกเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

10. หากมีการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิ ธีการสอบคัดเลือก  และหรือแนว
ทางการดำเนินการสอบคัดเลือก ที่ ก.ค.ศ. และหรือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี
ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้
ดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการกำหนดต่อไป 

11. ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.18  เรื่อง   การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ราย นางพยอม เชียงทอง 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติโอน  นางพยอม  เชียงทอง  ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   โอนไปดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 เลขที่
ตำแหน่ง 022086500077 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี  

 

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

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04017/763 ลงวันที่ 

12 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0023.2/ว 4132 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติ ก.ท.จ.

กาญจบุรี ครั้งที่ 2/2563 
4. หนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ กจ 52003/2 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563  เรื่อง การ

โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. นางพยอม  เชียงทอง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู ชำนาญ
การพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1457 รับเงินเดือน อันดับ ค.ศ. 3 ขั้น 33 ,450 บาท โรงเรียนวัดขุนไทยธาราม  มีความ
ประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 เลขที่ตำแหน่ง 022086500077 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 
2563 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชายินยอม
ให้โอน และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ.กาญจนบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติรับโอน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13 
หน้า 126-134 )   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  สมควรเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โอนไปดำรงตำแหน่ง
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 
2563 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้  นางพยอม  เชียงทอง  ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราม  โอนไปดำรงตำแหน่งครู          
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 เลขที่ตำแหน่ง 022086500077 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการ
ออกคำสั่งโอน ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563     
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
 

ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.19  การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุม โดยไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ภายในห้องประชุม 

6.19  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 1   (ลับ) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1 เรื่อง    กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ด้วยฝ่ายเลขานุการ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว  และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้ล่วงหน้า  ฝ่ายเลขานุการ  จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้ งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 24 
เมษายน  2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




















































































































































