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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทุกตำแหน่ง 
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และถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา) 
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กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4   

11 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที ่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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12-14 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี  4.9 รับทราบการแต่งตั ้งคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ TFE (Teams For 
Education) 
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ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 โรงเรียน 
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ระเบียบวาระท่ี  5.2 การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

23-25 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ขอความเห็นขอบในการขอจัดตั ้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

26-30 
   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเพื่อพิจารณา 31 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2563) 

31-34 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2563) 

35-42 

ระเบียบวาระท่ี  6.3 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนที่เหลือจากการพิจารณารับ
ย้ายและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
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ระเบียบวาระท่ี  6.4 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ  ราย  นายไพรวัลย์  ยาปัญ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียน
บ้านกองม่องทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

49-51 

ระเบียบวาระท่ี  6.5 ขอความเห็นชอบรายชื ่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มเติม 
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ระเบียบวาระท่ี  6.6 ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได ้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู ้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  ราย นางสาววิภาดา  มงคงกุล 

57-58 
 

 
 



ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
 
ระเบียบวาระท่ี  6.7 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ ่มเติม) ตามประกาศตำแหน่งว่าง
เพ่ิมเติมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 

59-61 

ระเบียบวาระท่ี  6.8 ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

62-64 

ระเบียบวาระท่ี  6.9 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

65-66 

ระเบียบวาระท่ี  6.10 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้   ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

67-70 

ระเบียบวาระท่ี  6.11 หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติใน
การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ราย 
นายรักษ์พล ฝอยทับทิม ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

71-72 

ระเบียบวาระท่ี  6.12 หารือคุณสมบัติของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  ราย  นางศิริพร คูประชามิตร ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดดาปาน
นิมิตมิตรภาพที่ 142  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

73-74 

ระเบียบวาระท่ี  6.13 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 และเขต 4 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนตำแหน่ง   

75-80 

ระเบียบวาระท่ี  6.14 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 
3) ตาม ว 17/2552 

81-85 

ระเบียบวาระท่ี  6.15 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มี วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

86-90 

ระเบียบวาระท่ี  6.16 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผลการประเมินด้านที่ 3)  ตาม 
ว 17/2552 

91-94 

 



ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
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ติดราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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ณ  ห้องประชุมเอราวัณ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   
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 (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)                                                                
6. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
       (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
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. นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์    รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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. นางชุติกานต์ สามชูศรี              ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 
6. นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
7. นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
8.  นางสาวชนัดดา  บุบผามาศ            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สพม.8 
9. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี 
11. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
14.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
15.  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 4/2563 เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2563   

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  
2563 ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2563   
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    รับทราบการเลื่อนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกตำแหน่ง 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท้ัง 5 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 88 อัตรา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 
830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

และตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 58 อัตรา 15 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาชา
วิชาเอก เพื่อใช้ในการคัดเลือกและบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีก ารตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด นั้น 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/4927 ลงวันที่ 20 
มีนาคม 2563 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือกต่างๆ โดยแจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งในการดำเนินการคัดเลือกจะมี
กลุ่มบุคคลจำนวนมากที่เก่ียวข้อง จึงอาจเกิดผลกระทบ ในวงกว้าง ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด การรวมตัวของบุคคล
จำนวนมาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเลื่อนกำหนดการคัดเลือกต่างๆ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์      
จะคลี่คลาย และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งกำหนดการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 100) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    รายงานสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ของนางเพชรินทร์  
เหล็กมา ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
(กรณีหลักสูตรไม่รับการรับรองและถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา) 

  

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการหารือไปยัง
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือสอบถามสถานะใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ราย  นางเพชรินทร์  เหล็กมา 
ว่าในปัจจุบันยังคงสภาพหรือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ และหากเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาถูกเพิกถอนตั้งแต่เมื ่อใด และถ้าได้เรื ่องอย่างไรให้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทราบนั้น 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า  นางเพชรินทร์  เหล็กมา  ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น  อำเภอศรีสวัสดิ์  มีคุณวุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2557 สำเร็จการศึกษาวันที่ 19 กันยายน 2558 โดยเป็น
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 และสำนักงานคุรุสภา มีมติไม่เห็นชอบการเยียวยาผู้สำเร็จการศึกษาที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ทำให้คุณวฒุิ
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ 
  แต่กรณี นางเพชรินทร์  เหล็กมา ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษา เลขที่
ใบอนุญาต 58120050075234 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2563   โดยใช้คุณวุฒิ
ดังกล่าวในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (ก) และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ. 2559 ข้อ 8  
(2) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งให้ นางเพชรินทร์  เหล็กมา ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ        
คุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/67 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  แจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษาของนางเพชรินทร์  เหล็กมา เนื ่องจากไม่มี
คุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต หากดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะแจ้งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทราบอีกครั้ง แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหนังสือแจ้งให้เพิกถอนใบ
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแต่อย่างใด 
   บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ฉบับใหม่ ของ นางเพชรินทร์  เหล็กมา ใบอนุญาตเลขที่ 63120050011526 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 
2563 ถึง 10 มีนาคม 2568 และได้รับการชี้แจ้งจาก นางเพชรินทร์  เหล็กมา ว่าตนเอง ได้ดำเนินการลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใหม่ จนครบ
หลักสูตรตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับรอง จึงถือได้ว่าปัจจุบัน นางเพชรินทร์  เหล็กมา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 101  ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

 

ตามที ่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด จึงจะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่
สถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะที่ ๑ คณะที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และคณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด 
คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงาน
ครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล            
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน
และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ รอบ โดยครั้งแรกประเมินเมื่อ
ปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งท่ี ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ส่งผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน 110  ราย  และทุกรายเป็นผู้ผ่าน   
การประมินทุกราย  ดังนี้ 

ลำดับ 
ที ่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 47 ราย 
1 น.ส.ปรียา    

       พลายพงษา 
วัดขุนไทยธาราราม       

2 นายโกวิทย์    
      น้อยวิจิตร์ 

วัดวังขนายทายิการาม       

3 นายพจนรินทร์    
  เหลืองอรัญนภา 

บ้านเจ้าเณร       

4 นายณัฐพล    
   นิพัทธ์ธรรมกุล 

บ้านหนองสะแก       

5 นางโฉมเฉลา    
      ศรีสนาม 

บ้านหนองแก (สามัคคี
วิทยา) 

      

6 น.ส.ศิริวรรณา    
        บุญเส็ง 

ชุมชนบ้านท่ากระดาน       

7 
 
 

นายสุชาติ    
          วรโพด 

บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)       
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ลำดับ 
ที ่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

8 ว่าท่ี ร.ต.ฤทธิชา    
          บัวศิริ 

บ้านหนองไผ่       

9 นางกชพร    
        รักราษฎร ์

วัดเขาน้อย       

10 นางกฤษดา    
        ธรรมรังษ ี

บ้านท่ามะเฟือง       

11 นายอภิชาติ    
       จันทร์สว่าง 

วัดลำสำรอง       

12 นางละมัย    
      ปานกลาง 

บ้านท่ามะนาว       

13 นายอภินันท์    
         ลิ้มกุล 

บ้านบนเขาแก่งเรียง       

14 นางปณีตา    
    ตะพังพินิจการ 

บ้านทุ่งนาคราช       

15 น.ส.วชรพร    
        เพิ่มพูล 

บ้านห้วยไร่       

16 นางกมลฉัตร    
      โล่ห์สุวรรณ 

บ้านทุ่งมะขามเฒ่า       

17 นายธีรศักดิ์    
      เอิบสภาพ 

หนองบ้านเก่าสามัคคี       

18 น.ส.ณิชชยา    
       แสงสว่าง 

วัดหนองบัว       

19 น.ส.นพกนก    
     พลราชม 

บ้านวังตะเคียน       

20 นายกฤษกรณ์    
    วงศ์สิทธิพิศาล 

ท่าพะเนียดกุญชร       

21 สิบเอกกฤชณรงค์    
         สุภาพ 

บ้านทุ่งศาลา       

22 น.ส.ศราวดี    
    สุรินทรานนท์ 

วัดสระกลอยสามัคคีธรรม       

23 นายบัณฑติ    
   เพชรเทียนชัย 

บ้านตะเคียนงาม       

24 นายอรรถชัย    
       รักราษฎร์ 

ลุ่มโป่งเสี้ยว       

25 นางพรรัตน์    
     สัมฤทธ์ิสุทธ์ิ 

บ้านหนองปล้อง       

26 น.ส.นันทิน ี   
        ภุมรินทร ์

วัดถ้ำมังกรทอง       

27 นางเบญจวรรณ    
        กลิ่นเกษร 

ตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านประตูด่าน 

      

28 น.ส.รัชนีกรณ์    
         วงษ์ทิพย์ 

บ้านดงยาง       
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ลำดับ 
ที ่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

29 นายภมรพล    
   หงษ์เวียงจันทร์ 

บ้านต้นมะพร้าว       

30 นายอนุศักดิ์    
           แร่มี 

บ้านหนองโสน       

31 นายพัฒนา    
        จันทร์โอ 
 

บ้านเกาะแก้ว  
(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 

      

32 นางสุรีย์พร    
     น้ำทับทิมทอง 

บ้านหนองปากดง       

33 นางวันทนา    
      พรานเจริญ 

บ้านหนองน้ำขุ่น       

34 นายอัสนัย    
       สมานบุตร 

บ้านวังปลาหมู       

35 นางรัตนาภรณ์    
        ปิ่นเพชร 

บ้านรางสะเดา       

36 นางเพชรรินทร์    
         เหล็กมา 
 

บ้านท่าสนุ่น       

37 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์    
         ปิ่นเปี้ย 

บ้านโป่งโก       

38 น.ส.ณัชช์ฑราณีย์    
       ศรีปานนาค 

บ้านโกรกตารอด       

39 นางนภสร    
       พุทธรักษา 

บ้านหนองกวาง       

40 น.ส.พุทธิกานต์    
      ตันประเสริฐ 

บ้านท่าเสด็จ       

41 นายประพัฒ    
          รุ่งเรือง 

บ้านหนองมงคล       

42 น.ส.นุชสรา    
         บุญเลิศ 
 

บ้านเนินไพร       

43 นายรัฐสิทธ์ิ    
        เบ้าอาสา 
 

บ้านหนองอีเห็น       

44 นายวรวิทย์    
      กลั่นบุศย์ 
 

วัดหนองตะครอง       

45 นายกฤตภัค    
  มหาบุญญารักษ ์
 

บ้านหนองหิน       

46 น.ส.นันทวรรณ์    
      เหลืองเอี่ยม 

จำรูญเนติศาสตร์       

47 
 

นายพนัชกร    
         อ่อนนวล 
 

บ้านองหลุ       
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ลำดับ 
ที ่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  22  ราย 
48 นางสุชาดา       

      ชาวนาดอน 
วัดกระตา่ยเต้น       

49 นายสามารถ    
        จันหา 

บ้านทัพพระยา       

50 น.ส.รสสุคนธ ์   
        มั่นคง 

บ้านบึงวิทยา       

51 นางประทุม    
       บุญมาเกิด 

บ้านห้วยยาง       

52 นายธาน ี   
       เพิกเฉย 

บ้านหนองนางเลิ้ง       

53 นายนพดล    
         เล็กบาง 

วัดทุ่งมะกรูด       

54 นางชีวรัตน ์   
       พลบำรุง 

บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์       

55 น.ส.ศรณัยภ์ัทร    
      ประทุมชาติ 

วัดแสนตอ  
(วรวัตตวิทยาคาร) 

      

56 นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ บ้านหนองตาคง       
57 นายประยรู    

       อินทะนาม 
วัดบ้านน้อย       

58 น.ส.สุกญัญา    
     ดีประเสริฐ 

บ้านชายธูป       

59 นายกิตติศักดิ์    
        ศรีทอง 

วัดห้วยตะเคียน       

60 น.ส.ฉวีวรรณ    
       อินชูกุล 

บ้านพนมนาง       

61 น.ส.กิ่งกาญ    
     จงประจันต์ 

บ้านสระจันทอง       

62 น.ส.ธัญชนก    
       ดอกพรม 

เมตตาจิตต       

63 นายประวตัิชัย    
      อินทวิชัย 

เกียรติวัธนเวคิน 2  
(วัดปลักเขว้า) 

      

64 นายเกษม    
     ประจักษ์ศิลป ์

วัดหนองลาน       

65 นายศักดิ์ชาย    
          ผิวสุข 

บ้านหนองโพธิ ์       

66 นายจิรศักดิ์    
        นิยมศักดิ์ 

วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร"       

67 นางสุดาพร    
            ชูช่ืน 

บ้านวังรัก       

68 นายจามร    
   วรรณากาญจน ์

วัดเขาตะพั้น       
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ลำดับ 
ที ่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

69 น.ส.อานุช    
      ศรสินชัย 

บ้านท่าพะเนียง       

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 จำนวน  19  ราย 
70 นายณัฐนันท ์   

       ศาลางาม 
บ้านห้วยมาลัย       

71 นายทรงชัย    
       บัวขาว 

บ้านไร ่       

72 น.ส.พัชรรินทร์    
        ทะสม 

บ้านวังผาตาด       

73 นายสมพาน    
      ระวังรัมย์ 

บ้านหาดงิ้ว       

74 นายสุวรรณวตัต์    
       ปาละรัตน์ 

หลุงกัง       

75 น.ส.กัลยา    
      เรืองวงษ์งาม 

บ้านกองม่องทะ       

76 นางณัฐติกา    
  เหมือนสันเทียะ 

บ้านห้วยกะทะทอง       

77 นายเฉลมิพล    
        นาแซง 

บ้านทุ่งเรือโกลน       

78 น.ส.กัญญาภัค    
        อยู่อุย 

บ้านหนองเจริญ       

79 น.ส.ภูวรินทร์    
  จาริยกันทะวงค์ 

บ้านท่ามะเดื่อ       

80 น.ส.นิภา    
      หวานชะเอม 

บ้านใหม่พัฒนา       

81 นางวัณทิพย์ภรณ์    
         ขาวผ่อง 

บ้านดงโคร่ง       

82 นางสุกัญญา   
           ฉิมรวย 

บ้านพุเตย       

83 นายนรากร    
         สุขวิสิฏฐ์ 

บ้านลุ่มผึ้ง       

84 นายสมบรูณ์    
         พันทิม 

บ้านเขาพัง       

85 น.ส.ปีย์รดา    
         แช่มช้อย 

บ้านช่องแคบ       

86 น.ส.วิไล    
        คำสุรันทร ์

บ้านท่าตาเสือ       

87 นายธงชัย    
        สังขวิภาส 

บ้านหินดาด       

88 นางกมลวรรณ    
           มีมั่น 
 

บ้านหนองปรือ       
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ลำดับ 
ที ่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 จำนวน  20  ราย 
89 นางปัญญา    

     ยะสงคราม 
บ้านไร่เจรญิ       

90 น.ส.วรรยุภา    
     ระดาดาษ 

บ้านน้ำคลุ้ง       

91 น.ส.วัลยร์รินทร์    
       พูลเพิ่ม 

บ้านหนองไก่ต่อ       

92 นางภัทรดานันทน์    
       กรองแก้ว 

บ้านเสาหงส ์       

93 นายวุฒิชัย    
       สุวรรณรัฐ 

บ้านหนองย่างช้าง       

94 นายวรวุฒ ิ   
         ช่างทำดี 

บ้านหนองตาก้าย       

95 น.ส.รพีนภสั    
   ยศธนะเพิ่มพูน 

บ้านหนองใหญ ่       

96 นายพงษ์ศักดิ์    
       สมภักดี 

บ้านบึงหัวแหวน       

97 นางสุปราณี  แซ่ลิ้ม บ้านหนองหว้า       
98 นายวชิระ  ประกอบ บ้านพุพรหม       
99 น.ส.จิตญาดา ศรีปน บ้านทุ่งโป่ง       

100 น.ส.ธิดา  ลือวันคำ บ้านหนองโพธิ ์       
101 น.ส.ณัฐธยาน์    

     เบกขุนทด 
บ้านน้ำลาด       

102 นายธวัชชัย    
       สัสดีทอง 

บ้านหนองงูเห่า       

103 น.ส.สุธันย์ชนก    
     ทรัพย์ย้อย 

บ้านหนองกุ่ม       

104 นายประสิทธิชัย    
      หมดทุกข์ 

บ้านรางพยอม       

105 นายสุรชัย    
      แก้วรุณคำ 

บ้านทุ่งกระบ่ำ       

106 นายวิชา  ลำไยขจ ี บ้านหนองม่วง       
107 นางกัณฐิกา  ช่ืนใจ บ้านหนองไผล่้อม       
108 น.ส.พเยาว์    

      สาละสาลิน 
บ้านหนองหวาย       

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน  2  ราย 
109 นางพัชรี  จิรจีรังชัย พนมทวนพิทยาคม       
110 นางนุชนาถ สอนสง  หนองตากยาตั้งวิริยะ 

ราษฎร์บำรุง 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง    รับทราบการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
อัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ขอกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ทดแทนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เกลี่ยไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยเมื่อนับรวมอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์   
ที่มีอยู่กับตำแหน่งที่ขอกำหนดใหม่ ต้องไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ดำเนินการแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 ไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ไม่อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ดังกล่าว เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ก.ค.ศ. มีมติ
อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ดังกล่าวดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1545  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  ดังนี้ 

1. ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 4 อัตรา 

2. ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 4 อัตรา 

3. ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตำแหน่งครู จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 4 อัตรา 

4. ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 5 อัตรา 
 

ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะได้ดำเนินการออกคำสั่งการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามมติ ก.ค.ศ. ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 3    
หน้า 102-105 ) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 



12 
 

4.5  เรื่อง    การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                         
(นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบสนับสนุนการตรวจราชการเขตตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ ่ง นายพีระ รัตนวิจิตร ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการประชุมมอบนโยบาย         
แนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
ดังนี้  

1. โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  

2.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

โดยมีสาระสำคัญจำแนกรายโรงเรียน ดังนี้ 

                       โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”   

                         โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั ้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ ้น 805 คน ครู
ประจำการและครูอัตราจ้าง จำนวน 36 คน โดยมี นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 1) การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จำนวน 4 คน  
     2) การจัดการเรียนการสอน  
 2.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ลำดับขั้นตอนแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (เก่ง กลาง อ่อน) แปลความหมายจากข้อความเป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียนสรุป โดย
เขียนแผนภาพรายงาน 
   2.2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ให้นักเรียนรู้จักคำว่าอัลกอริธึม ให้นักเรียนใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการแก้ปัญหาโดยการแจกแจงทางเลือกให้นักเรียน เขียนโปรแกรม และออกแบบอัลกอริธึมด้วยข้อความ 
ให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมและตรวจสอบ ครูใช้วิธีการสอนผ่านเว็บไซต์และคู่มือจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี ่ยมชมกิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) Project Approach อาทิเช่น โครงการตะไคร้หอม โครงการกล้วยๆ โครงการปลา
สวย การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีทักษะอย่างหลากหลาย และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นแนวคิดท่ีเน้นเด็ก 

เป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับ     
การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ        
มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน โดยมีโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
โรงเรียนวัดด่านช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ ได้ชื่นชมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย 
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 178 คน ครูประจำการและครูอัตราจ้าง จำนวน 17 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่          
นายสมยศ นาคพัฒน์ ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 

1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.1) ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามกลุ่มสาระ 
1.2) ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
1.3) จัดกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเข้าค่าย 

English Camp และกิจกรรมวันคริสต์มาส 
  2) แนวทางการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

2.1) สื่อสารสร้างความเข้าใจกับครู/ผู้บริหารเกี่ยวกับการสอบ O-NET 
2.2) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET  ปีที ่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์เพื ่อนำมากำหนดเป้าหมาย         

ในการพัฒนา  
2.3) นำกรอบโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) มาวิเคราะห์ 
2.4) วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล วางแผนการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ 

(O-NET) 
2.5) พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินผลในชั้นเรียน 
2.6) จัดกลุ่มคุณภาพตามผลการประเมิน 
2.7) นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื ่อสนับสนุนและแก้ปัญหาผู ้เร ียน ได้แก่ จัดหา

ทุนการศึกษา จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความรับผิดชอบ 
2.8) วางระบบการพัฒนาและการสนับสนุนส่งเสริมด้านการวัดและประเมินผล 
2.9) ใช้กระบวนการ PLC เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

3) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา 
3.1) ความแตกต่างของสมรรถนะด้านผู้เรียน 
3.2) การปรับปรุงหลักสูตร (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

4) วิธีการแก้ไขปัญหา : วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยนำระบบดูแลนักเรียนมาแก้ปัญหาและศึกษา
ทำความเข้าใจในหลักสูตร 

5) ข้อเสนอแนะ  
5.1) พัฒนาครูเข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระ 
5.2) การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

6) แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในโอกาสต่อไป : นำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

7) ความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ 
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดอบรมครูและให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อสอบและแนวทางในปี

การศึกษาต่อไป การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากำลังศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนและดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่อ่อน นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา มาวิเคราะห์ตรวจสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดข้อใดที่ผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป และเยี่ยมชมกิจกรรม
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การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน (ทำเบเกอรี่)   
ชื่นชมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       

มีนักเรียนทั้งหมด 103 คน ครูประจำการและครูอัตราจ้าง จำนวน 8 คน ผู้อำนวยการโร งเรียน ได้แก่นางกัณฐิกา    
ชื่นใจ ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ประสบผลสำเร็จ ดังนี้  

1) การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบ Coding ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 – 6 ครูใช้วิธีการสอนผ่านเว็บไซต์ และคู่มือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1) จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จากโรงเรียนต้นทาง และจากแผ่นซีดี 
    ๒.2) ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบและ     

มีคุณภาพมากข้ึน 
 2.3) ประสานความร่วมมือกันของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อย 
     2.4) ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ย้อนหลัง 2 ปี
การศึกษา มาวิเคราะห์ตรวจสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดข้อใดที่ผู้เรียนไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินนำมาวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดย
ใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT และ DLTV) การสอนเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่นชมเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6  เรื่อง    รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด               
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรั ฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1) ก่อน
จะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน 
ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ื อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยอำนาจหน้าที่ข้อ
หนึ่งมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ และ ข้อ 11 (๓) สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

   เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งแผนฯ ดังกล่าว เป็นแผนที่รวบรวม
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการ
จัดการศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (รายละเอียดตาม OR Code หมายเลข 1 และหมายเลข 2)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          OR Code หมายเลข 1              OR Code หมายเลข 2    
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.7  เร่ือง  รายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    

 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2562 โดยรวบรวมผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจและโครงการที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 34 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน จำนวน 13 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
จำนวน 2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 3 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต จำนวน 3 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 11 โครงการ     
 
 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดตาม 

OR Code หมายเลข 3)    
 

 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

OR Code หมายเลข 3 
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4.8  เรื่อง    การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     

 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็น
เครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา   
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)  
               1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคม   พหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
               2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และ มีคุณภาพ                 
     4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์การ (Core Values) : มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  ทำงานเป็นทีม 

เป้าประสงค์รวม (Goal)      
    1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
    2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics) 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
              2. พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
              3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               4. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) รวมทั้งสิ้น 2,878,522 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ
สองบาทถ้วน)  โดยจำแนกเป็นงบบริหารสำนักงาน/งบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจ และงบประมาณใน     
การดำเนินโครงการฯ ซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการฯที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
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ที่ โครงการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. งบบริหารจัดการสำนักงาน (ค่าสาธารณปูโภค/ 

ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง/คา่ใช้จ่ายในการไปราชการ/ 
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ) 

1,114,778 
 

2. โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตามนโยบาย 

216,999 
 

3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

80,000 
 

4. โครงการจัดทำแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด 38,900  
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุร ี
45,400 

 

6. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 20,000  
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

30,000 
 

8. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000  
9. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาตปิระจำปี 2563 ในส่วน

ภูมิภาค 
40,000 

 

10. โครงการสรา้งและสง่เสริมความเปน็พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัตสิำนักงานศกึษาธิการจังหวดั 

279,480 
 

11. โครงการ TFE (Teams For Education) 162,750  
12. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา 80,000  
13. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดบัพื้นที่ 50,325  
14. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน

ทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
7,000 

 

15. โครงการส่งเสริมการจัดงานวนัคล้ายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย 

30,000 
 

16. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

193,040 
 

17. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 

279,850 งบประมาณ : 
สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

18. 
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพฒันา
จังหวัดสู่ชุมชนอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

200,000 งบประมาณ : 
จังหวัด
กาญจนบุร ี

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.9  เรื่อง    รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)     

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องระดับจังหวัด 

 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง การ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน  ร้อยละ 50 
เพ่ิมข้ึน ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

 3) เพื ่อให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที ่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

  ในการนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอจังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) แล้ว ตาม
คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่  1188/2563   ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง    ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 โรงเรียน 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าว้า ตำบล      
บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
มาตรา 36 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบัน 

เป็น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) มีอำนาจหน้าที่ 1) ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา     

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2550 
หมวด 2    

 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพื่อให้
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดย
ให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) 

ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจมีหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หนังสือที่ ศธ 04006/ว2287 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (งบประมาณ    ปี พ.ศ. 
2554 ไปพลางก่อน) รายการค่าพาหนะนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 แจ้งว่า ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
พาหนะนักเรียนที่มารวมและเลิก ดังนี้ 

 3.1 นักเรียนมาเรียนรวมทุกชั้นกับโรงเรียนหลักหรือเลิก จัดสรรให้ทุกคนที่เดินทาง 
 3.2 นักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อ ๆ มาที่มีอายุเข้าเกณฑ์ปฐมวัยและภาคบังคับ  และมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาสูงสุดของ โรงเรียนหลัก (การศึกษา
ภาคบังคับ) 

 3.3 นักเรียนมาเรียนรวมบางชั้น ตามแผนการบริหารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ จัดสรรให้ตามที่เสนอขอ แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา    

4. จัดสรรค่าพาหนะนักเรียนตามระยะทาง 3 ระดับ คือ 
 4.1 ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน 
 4.2 ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทต่อวัน 
 4.3 ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับคำร้องมีขอรวมโรงเรียน เนื่องจาก

จำนวนนักเรียนลดลง จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าว้า ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ปัจจุบันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน  25  คน ครู 2 คน และครูอัตราจ้าง (ครู        
ผู้ทรงคุณค่า) 1 คน และไม่มีผู ้บริหารสถานศึกษา มีความประสงค์ไปรวมกับ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ตำบล       
บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีระยะทางห่างกัน 
จำนวน 2 กิโลเมตร 

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง (โรงเรียนหลัก) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 127 คน มีครูและผู้บริหาร 8 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง  1 คน และธุรการ
โรงเรียน 1 คน 
 โรงเรียนบ้านท่าว้า ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าว้า รวมจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มติ กศจ.เห็นด้วยให้นำนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าว้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563เป็นต้นไป คิด
เป็นร้อยละ 74% (เห็นชอบ 37 เสียง ไม่เห็นชอบ 13 เสียง) 

หากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จะเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550  หมวด 2 ข้อ 10 และ ข้อ 13 ต่อไป   (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 4 หน้า 106-
109  )  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านท่าว้า     ตำบล      

บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แล้วพบว่าโรงเรียนดังกล่าวมีแนวโน้มนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 – 2562 /40 คน, 34 คน, 30 คน และ 25 คน ตามลำดับ)  และเพื่อให้สถานศึกษามีการ
บริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา จึงเห็นส มควร
พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านท่าว้า  ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี รวมกับโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัดเป็น
รูปแบบ”เรียนรวมทุกชั้น” โดยโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง  เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านท่าว้า เป็นโรงเรียนมารวม 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

 

ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่  2/๒๕๖3 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่  19  มีนาคม  ๒๕๖3 ณ  ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล
ของโรงเรียนบ้านท่าว้า แล้วเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนลดลง อย่างต่อเนื่อง  ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา และมีครูไม่ครบตาม
จำนวนชั้นเรียนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนจึงให้ความเห็นชอบในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
บ้านท่าว้า ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านท่าว้า ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  

รวมกับโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอยโดยจัดเป็นรูปแบบ ”เรียนรวมทุกชั้น” โรงเรียน
บ้านหนองย่างช้าง เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านท่าว้าเป็นโรงเรียนมารวม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป  

2. ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านท่าว้า มอบให้โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง เป็น
ผู้ดูแลและใช้ประโยชน์       

               
มติ กศจ.  เห็นชอบตามที่เสนอ 
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5.2     เรื่อง    การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณากิจกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
       ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น ให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัดโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 
 2) เพื่อให้มีตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม และทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัด 
 3) เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
 4) เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

เป้าหมายโครงการ (Output) 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.1) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตาม

บริบทของจังหวัด 
1.2) มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้

มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด 
1.3) มีการกำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด 
กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 

2.2) จังหวัดมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึงของจังหวัดให้มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมตามบริบทของแต่ละจังหวัดทั้งที่เป็นพื้นที่ปกติ พื้นที่ชายแดน พื้นที่
ภูเขาสูง ถิ่นทุรกันดาร และพื้นเกาะ ซึ่งกำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นตัวชี้วัดกลางสำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
และสถานศึกษาใช้ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ  การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
ตามบริบทของจังหวัด และมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
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กิจกรรม  
               1) ประสานสัมพันธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
                2) วางแผนพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
                3) วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพคณะทำงานองค์คณะบุคคล 
                4) พัฒนารูปแบบการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
                5) พัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R 
                       6) เสวนาวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัดและความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                        7) กำหนดและขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                         8) ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาเรื่องแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
                         9) ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
                         10) ขับเคลื่อนประสานและพัฒนาประสิทธิภาพคณะทำงานองค์คณะบุคคล 
                         11) จัดมหกรรมรายงานการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน 
                                               ฯลฯ 
 
ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่  2/๒๕๖3 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่  19  มีนาคม  ๒๕๖3 ณ  ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  และ คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ที่  27  มีนาคม  ๒๕๖3 ณ  
ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีข้อเสนอแนะให้นำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) เพื่อพิจารณา กิจกรรมที่จะดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนำนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง 
โดยใช้ชื่อวา “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพ”  

2) กิจกรรมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นใน
รูปแบบที่เหมาะสม  

3) จัดประชุมร่วมระหว่างองค์คณะบุคคลทั้ง 3 คณะ เพื่อกำหนดกลุ ่มเป้าหมายและแนวทางการ
ดำเนินงาน 

4) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
5) ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จะพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอหรือไม่ ประการ
ใด  และโปรดให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
ต่อไป 

 

มติ กศจ.    
เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเลขานุการ กศจ. ดำเนินงานโครงการ

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.การ ดังนี้ 
1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนำนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง 
โดยใช้ชื่อวา “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพ”  

2) จัดประชุมร่วมระหว่างองค์คณะบุคคลทั้ง 3 คณะ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการ
ดำเนินงาน 

3) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
4) ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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5.3  เรื่อง    ขอความเห็นขอบในการขอจัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ)  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบ อนุญาตให้จัดตั ้งสถานศึกษาสาขา          

(กรณีพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ 
2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ 
3. โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง 
โดยหากไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      

ว่าด้วยการจัดตั ้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2550 ได้ จักขอความเห็นชอบ ยกเว้นหลักเกณฑ์          
เพื่อดำเนินการตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2550 ต่อไป 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 
หมวด 1 การจัดตั้งสถานศึกษา   
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการ

จัดตั้งสถานศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา โดย 
(1) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งข้ึนในชุมชนใด ต้องมีจำนวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
(1.1) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน มาเข้าเรียน ถ้ามี

นักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบห้าคน แต่มากกว่าสิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
(1.2) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจำนวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่าแปดสิบคน  ถ้ามีนักเรียน

ไม่ถึงชั้นละแปดสิบคน แต่มากกว่าสี่สิบคน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
(2) สถานที่ที ่จะจัดตั ้งสถานศึกษาต้องเป็นที ่ดินที ่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภทของที ่ดิน          

อย่างถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 
(3) สถานศึกษาที ่จะจัดตั ้งขึ ้นใหม่จะต้องอยู ่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที ่ต ั ้งอยู ่เดิม              

ไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 
(4) ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืน ยื่นคำร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคำร้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดตั้ง
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
อนุญาต 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามคำร้องขอในข้อ 5 
(4) 



27 
 

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ
จัดตั้งสถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อ 7 ในท้องที่ท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ท่ีมีความจำเป็นพิเศษ หากไม่สามารถดำเนินการจัดตั้ง
สถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง
งบประมาณ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ข้อ 8 การจัดตั ้งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที ่ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

และข้อ 13 กรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2.2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไป
เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งนี้ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ตามท่ีท่านองคมนตรี (พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ

ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการลดปัญหาในด้านการบริหารจัดการ กรณีห้องเรียนสาขา ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
โดยการพิจารณาจัดตั้งเป็นสถานศึกษาสาขา ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงได้พิจารณาขอจัดตั้งสถานศึกษา โดย
กลั่นกรองจากคำร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษา ที่มีบุคคลยื่นคำร้องขอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ตามหลักเกณฑ์ เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้ง
ในด้านสิทธิโอกาส คุณภาพการศึกษา โดยมีสถานที่ศึกษาที่มีความจำเป็นในการจัดตั้ง เป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
(กรณีพิเศษ) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
 

1. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ 
เดิม เป็น “ห้องเรียน” ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

ห้องเรียนสาขาบ้านไล่โว่ ยังไม่มีสถานะเป็น “สถานศึกษา” ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร    ด้าน
ตะวันตก ในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชน บ้านสาละวะ บ้านไล่โว่ และบ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับ
เด็กท่ีอยู่ห่างไกล มีอุปสรรคไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะได้  
 

2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ 
เดิม เป็น “ห้องเรียน” ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

ห้องเรียนสาขาบ้านสาละวะ ยังไม่มีสถานะเป็น “สถานศึกษา” ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  ด้าน
ตะวันตก ในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชน บ้านสาละวะ บ้านไล่โว่ และบ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่  อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับ
เด็กท่ีอยู่ห่างไกล มีอุปสรรคไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะได้ 
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3. โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)  
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง 

 

เดิม เป็น “ห้องเรียน” ของโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง ยังไม่มี
สถานะเป็น “สถานศึกษา” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ในชุมชนซึ่งมีพื้นที่เป็นเกาะในบริเวณอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนวชิราลงกรณ เด็กบางส่วนต้องขับเรือไปโรงเรียน เมื่อถึงฤดูฝนจะมีทั้งลมและพายุ เป็นอุปสรรคในการเดินทางของ
เด็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกล  ไม่สามารถเดินทางไป
เรียนได้   
โดยเสนอ เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอประกอบการพิจารณา สรุปดังนี้ 

 
   ช่ือโรงเรียนที่ขอจัดตั้ง 

 

หลักเกณฑ ์
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 โรงเรียน 
บ้านกองม่องทะ  
สาขาบ้านไล่โว่ 

3.2 โรงเรียน 
บ้านกองม่องทะ  
สาขาบ้านสาละวะ 

3.3 โรงเรยีนเพียงหลวง 3 
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  
สาขาพระธาตุโบอ่อง 

หมายเหต ุ

1) จำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา 59 56 134  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (อายุ 7 ปี)  10 17 21  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (อายุ 8 ปี)  12 8 30  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (อายุ 9 ปี)  13 14 29  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (อายุ 10 ปี)  4 4 18  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (อายุ 11 ปี)  12 7 21  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (อายุ 12 ปี)  8 6 15  

2) ที่ดิน เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก  
(16 ไร่ 38 ตร.ว.) 
กำลังดำเนินการ 
ขอใช้ที่ดิน 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก  
(41 ไร่ 82 ตร.ว.) 
กำลังดำเนินการ 
ขอใช้ที่ดิน 

เขตอุทยานแห่งชาติ  
เขาแหลม (11 ไร่ 32 
ตร.ว.) 
กำลังดำเนินการขอใช้
ที่ดิน 

 

3) ระยะห่างจากสถานศึกษาประเภท
เดียวกัน 

20 กิโลเมตร 
(รร.บ้านซองกาเรีย) 

30 กิโลเมตร 
(รร.บ้านซองกาเรีย 
สาขาพระเจดียส์ามองค์) 

15 กิโลเมตร 
(รร.ตชด.บา้นปิล็อกคี่) 

 

4) ผู้ยื่นคำร้องขอให้จัดตั้งสถานศกึษา นายสุวินยั  พลเีพื่อชาติ 
พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
รร.บ้านกองม่องทะ 

นายสุวินยั  พลเีพื่อชาติ 
พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
รร.บ้านกองม่องทะ 

น.ส.สราพร  เจริญสุข  
พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รร.เพียงหลวง 3 ฯ 
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รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานการขอจัดตั ้งสถานศึกษา สาขา (กรณีพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  (รายละเอียดดัง OR Code หมายเลข 4)       

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559  
และผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แล้ว  จึงเห็นสมควรอนุญาตให้
จัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 
แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ 
2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ 
3. โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง 
โดยหากไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      

ว่าด้วยการจัดตั ้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2550 ได้ จักขอความเห็นชอบ ยกเว้นหลักเกณฑ์          
เพื่อดำเนินการตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2550 ต่อไป 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ) 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 แห่ง    
1. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ 
2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ 
3. โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง 
โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผ่านการตรวจสอบของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แล้ว ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ หรือไม่ 
ประการใด 

 

มติ กศจ.    
เห็นชอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดการจัดตั้ง

สถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ) เพ่ือจัดการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ 
2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ 
3. โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน 2563) 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2563) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ  2.99   
อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด  ดังนี้   
              1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ  ๔๐  คน 

     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563         จำนวน  ๑,๕๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท  
     1.2  วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น                           จำนวน      ๔๗,๒๓๓.๐๓  บาท 
          2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการ  ๔๑  คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563        จำนวน  ๑,๔๗๙,๙๖๐.๐๐ บาท 
     1.2  วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน      ๔๔,๒๕๐.๘๐  บาท 

              3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการ  ๒๗  คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563         จำนวน    ๗๗๖,๐๕๐.๐๐ บาท 
     1.2  วงเงินทีไ่ด้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน     ๒๓,๒๐๓.๙๐  บาท 

              4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการ  ๒๘  คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563         จำนวน    ๗๔๐,๕๘๐.๐๐ บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน     ๒๒,๑๔๓.๓๔  บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือนฯ หมายเลข 1) 
 

 

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

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

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

เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
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8.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
9.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ

การแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
๑๐.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
11.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
12.  ประกาศคณะกรรมการข ับเคล ื ่ อนการปฏ ิร ูปการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  

ในภูมิภาค  เร ื ่อง  คำวิน ิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ  
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที ่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน  ๔๐  คน วงเงินที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจัดสรรให้          
ร้อยละ 2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน  ๑,๕๗๙,๗๐๐.๐๐  บาท  
     1.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น         จำนวน       ๔๗,๒๓๓.๐๓  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.1) ทั้งนี้  สรุปการใช้
วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน  47,231.89  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 47,233.03 บาท)  คงเหลือ
เงิน  1.14  บาท    
       1.3  ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  40  ราย 
       ดีมาก     จำนวน   -    ราย 

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

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน  ๔๑  คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      2.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน  ๑,๔๗๙,๙๖๐.๐๐  บาท  
     2.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น         จำนวน       ๔๔,๒๕๐.๘๐  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.2) ทั้งนี้  สรุปการใช้
วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน  ๔๔,๒๕๐.๐๐  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น ๔๔,๒๕๐.๘๐ บาท)  คงเหลือ
เงิน  ๐.๘๐ บาท    
       2.3  ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  ๔๑  ราย 
       ดีมาก     จำนวน   -    ราย 

ดี  จำนวน   -    ราย 
พอใช้     จำนวน   -    ราย 
ปรับปรุง จำนวน   -    ราย 
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 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน  ๒๗  คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      3.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน  ๗๗๖,๐๕๐.๐๐  บาท  
     3.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น         จำนวน    ๒๓,๒๐๓.๙๐  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.3) ทั้งนี้  สรุปการใช้
วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน  ๒๓,๑๙๙.๒๓  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  ๒๓,๒๐๓.๙๐  บาท)  คงเหลือ
เงิน  ๔.๖๗  บาท    
  3.3 เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  2  ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน  1  ราย 
 - ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน  1  ราย 
          3.4 ผลการประเมินในระดับ    ดีเด่น     จำนวน  17  ราย 
       ดีมาก     จำนวน    7  ราย 

ดี  จำนวน    2  ราย 
พอใช้     จำนวน    -   ราย 
ปรับปรุง จำนวน    1  ราย 

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน 28 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      4.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน   740,580 บาท  
     4.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น         จำนวน          22,143.34 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 สพป.กจ.4) ทั้งนี้  สรุปการใช้
วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 22,140 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  22 ,143.34 บาท)  คงเหลือเงิน 
3.34 บาท      
                         4.3 เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  2  ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน  2  ราย 
       4.4 ผลการประเมินในระดับ    ดีเด่น     จำนวน  20  ราย 
       ดีมาก     จำนวน    6  ราย 

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

 5. การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วย การเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     6.  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่
ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อน
ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง  
 7.  การกำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ         
เป็น 5 ระดับ ดังนี้    ระดับ ดีเด่น             คะแนน  90    ขึ้นไป 
                          ระดับ ดีมาก             คะแนน  80 – 89 %                         
                          ระดับ ดี                  คะแนน  70 - 79 %                
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                          ระดับ พอใช้             คะแนน  60 – 69 %                
                          ระดับต้องปรับปรุง     คะแนน  ต่ำกว่า  60 %  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน 

ณ วันที่ ๑ มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกำหนดเรียบร้อยแล้ว 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความอนุมัต ิดังนี้ 
1 อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 - 4 

2.  ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ใน
กรณีดังต่อไปนี้       

2.๑  กรณีที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดในการเลื ่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

2.๒  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนได้ ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้บังคับบัญชา  ในหน่วยงานที่ช่วยราชการ เสนอให้เลื่อนเงิ นเดือน
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

        เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่ทาง
ราชการกำหนด  ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กำหนด 

2.3  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.2   เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1               
(1 เมษายน 2563) 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี อนุมัติการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2563) และผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  รวมทั้งสิ้น 
6,272 ราย ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135  ตอนที่ 76 ก  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
ดังนี้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  1,441  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         3  ราย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน    ๙๙๙   ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน        ๔   ราย   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน    ๑,๒๕๐   ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน           ๑   ราย   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน    ๑,๐๓๔   ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน           ๓   ราย   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เฉพาะในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)    
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน     1,532   ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน            5   ราย  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    

2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที ่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐              
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ          
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  ๑6/๒๕๖๐ เร ื ่อง การบร ิหารงานบ ุคคล                        
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
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6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น
ต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

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

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 

2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของวันลาและการมาทำงานสาย 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เรื ่อง การเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื ่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 
13. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 

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

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

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

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

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

18. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียน กฎ ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมานั้น และหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ดังนี้  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา เลื่อน
เงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 

2. กำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณและช่วง
เงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ   
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3. แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  และกลุ่มที่ 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 และ    
คศ. 5 

4. การพิจารณาการเลื ่อนเง ินเดือนคร ูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดำเน ินการ               
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
แล้ว ขอให้คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ดังนี้ 

4.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
 4.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

-  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O – Net) ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

- ผลการประเมินการคัดเล ือกนักเร ียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื ่อร ับรางวัล
พระราชทาน 

- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์      
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 

- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ดังกล่าว 

5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น  
- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 

70 คะแนน) 
- องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ (คะแนน 30 คะแนน) 
   ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้  
 ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
 ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
 ดี    (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 พอใช้    (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ปรับปรุง   (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
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6. การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับ   
การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย
สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดฐานในการคำนวณ ดังนี้ 
 

อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการคำนวณ 

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

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

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

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

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

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

15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 
 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน 1,444 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3   สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน   47,943,400  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน     1,438,302  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,438,289.13 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น  1,438,302.00 บาท)  คงเหลือเงิน 12.87 บาท    
  3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  24 ราย ดังนี้ 
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน  20 ราย 
  - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน  1 ราย 
  - ลาเกินกำหนด จำนวน  2 ราย 
  - ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง  จำนวน  1 ราย 
 4) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) จำนวน 
1,421 ราย ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  870   ราย 
       ดีมาก     จำนวน  439   ราย 

ดี  จำนวน  105   ราย 
พอใช้     จำนวน      6   ราย 
ปรับปรุง จำนวน      1   ราย 
 
 
 
 



39 
 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน    ๑,๐๐๓   คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน   ๓๔,๔๙๒,๗๔๐   บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน   ๑,๐๓๔,๗๘๒.๒๐   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน   ๑ ,๐๓๔,๗๗๘.๓๕   บาท (จากวงเงินที่ใช้
เลื่อนได้ทั้งสิ้น   ๑,๐๓๔,๗๘๒.๒๐   บาท)  คงเหลือเงิน ๓.๘๕  บาท    
  3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน   ๒๐   ราย ดังนี้ 
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน   ๒๐   ราย 
  - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน...............-..................ราย 
  - ลาเกินกำหนด จำนวน...............-...................ราย 
  - ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน.................-.................ราย 
                          ๔) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) จำนวน 
983 ราย ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน   ๙38   ราย 
       ดีมาก     จำนวน     34   ราย 

ดี  จำนวน       ๓   ราย 
พอใช้     จำนวน       ๘    ราย 
ปรับปรุง จำนวน        -     ราย 
 

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน   ๑,๒๕๑   คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน   ๓๓,๘๙๒,๐๐๐   บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน    ๑,๐๑๖,๗๖๐.๐๐   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน   ๑,๐๑๖,๗๕๓.๐๕   บาท (จากวงเงินที่ใช้
เลื่อนได้ทั้งสิ้น   ๑,๐๑๖,๗๖๐.๐๐   บาท)  คงเหลือเงิน   ๖.๙๕   บาท    
  3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน   ๖   ราย ดังนี้ 
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน    ๕   ราย 
  - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน...............-...................ราย 

- ลาเกินกำหนด ลาจำนวนคร้ังเกินกำหนดและผลการประเมินปรับปรุง จำนวน ๑ ราย  
  - ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน.................-.................ราย 
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                        ๔) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๓  ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) จำนวน 
1,245 ราย ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน    ๕๑๗   ราย 
       ดีมาก     จำนวน    608   ราย 

ดี  จำนวน    ๑๑8   ราย 
พอใช้     จำนวน       ๒    ราย 
ปรับปรุง จำนวน        -   ราย 
 

 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที ่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน   ๑ ,๐๓๗   คน วงเง ินงบประมาณสำหรับการเลื ่อนเง ินเดือนร้อยละ 3                    
สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563   จำนวน   ๓๑,๖๖๒,๗๓๐   บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน   ๙๔๙,๘๘๑.๓๐   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน   ๙๔๙,๘๕๖.๓๐   บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น   ๙๔๙,๘๘๑.๙๐  บาท)  คงเหลือเงิน   ๒๕.๖๐   บาท    
  3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน   ๑๙   ราย ดังนี้ 
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน   ๑๙   ราย 
  - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน.............-.....................ราย 
  - ลาเกินกำหนด จำนวน................-..................ราย 
  - ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน................-..................ราย 
                         4) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4 ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) จำนวน 
1,018  ราย ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน   ๔87   ราย 
       ดีมาก     จำนวน   ๔๗4   ราย 

ดี  จำนวน     55   ราย 
พอใช้     จำนวน       2   ราย 
ปรับปรุง จำนวน        -    ราย 
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 11. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ( ในส่ วนขอ งจั งหวั ด ก าญจนบุ ร ี )         
มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน 1,537 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อน
เงินเดือน ร้อยละ3 สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7) 

  1) เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน   45,147,450   บาท 
  2) เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน  1,354,423.50  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2563) ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1 ,354,133.00 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น 1,354,423.50 บาท) คงเหลือเงิน 290.50 บาท (วงเงินคงเหลือนำไปพิจารณาร่วมในส่วนจังหวัดราชบุรี) 
 3) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 15 ราย ดังนี้ 
  - ลาเกินกำหนด           จำนวน 1 ราย 
  - ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  จำนวน 1 ราย 
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน  จำนวน 10 ราย 
  - ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  จำนวน 3 ราย 
 4) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8 ( ในส่ วนของจั งหวัดกาญจนบุ รี )   ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1       
(1 เมษายน 2563) จำนวน 1,522 ราย ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น จำนวน  677  ราย 
  ดีมาก จำนวน  569  ราย 

  ดี จำนวน  263  ราย 
  พอใช้ จำนวน    13  ราย 
 ปรับปรุง จำนวน       -  ราย 
 

 12. คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี )  ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงิน
ที ่ได้รับจัดสรร เพื ่อเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนด                           
โดยผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส่ และ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึง ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอ่ืน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนรวมและวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรียบร้อยแล้ว   จึงเห็นสมควร
พิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตกิารจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 

2563) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 

2. อนุมัตกิารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
3. ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว                 

ในกรณี  ดังต่อไปนี้       
  3.๑  กรณีที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็นประโยชน์

ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 
 3.๒  การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากมีคำสั่ง

รับโอน/รับย้าย ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย 
3.3  การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ              

มีคำสั่งรับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่าเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคำสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับตัวก็ตาม 

3.4 การช่วยราชการ ให้นับตัวในหน่วยงานที่ช่วยราชการ  ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการให้กลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้นับตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด 

   3.5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

 3.6 หากผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่ง
คำสั ่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเป็นผู ้แจ้งผลการเลื่ อนเงินเดือน                    
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทราบเป็นการเฉพาะราย ดังนี้ 

  3.6.1 ผ ู ้อำนวยการสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาแจ้งผลการเล ื ่อนเง ินเด ือนให้                      
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,เจ้าหน้าที่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ถ้ามี), ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 

  3.6.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และข้าราชการสายงานการสอนทราบ ทราบ 

โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.3  เรื่อง     ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายและ     
ไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตใิช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอนที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 
42 อัตรา และขอใช้บัญชี จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 125 อัตรา เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี 
ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย                  จำนวน 38 อัตรา 
2. กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา                       จำนวน 8 อัตรา 
3. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์                             จำนวน 16 อัตรา 
4. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ                         จำนวน 16 อัตรา 
5. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย                               จำนวน 27 อัตรา 
6. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา                             จำนวน 2 อัตรา 
7. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล                              จำนวน 3 อัตรา 
8. กลุ่มวิชาเอกเกษตร                               จำนวน 2 อัตรา 
9. กลุ่มวิชาเอกแนะแนว                              จำนวน 1 อัตรา 
10. กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา                             จำนวน 2 อัตรา 
11. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม                             จำนวน 1 อัตรา 
12. กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น                           จำนวน 2 อัตรา 
13. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์                                จำนวน 3 อัตรา 
14. กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน                                จำนวน 2 อัตรา 
15. กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา                                   จำนวน 1 อัตรา 
16. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า)                 จำนวน 1 อัตรา 

                              รวมทั้งสิ้น 167 อัตรา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 5 หน้า 110-118 ) 
 

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

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

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560  เรื ่อง การปรับปรุง

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

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

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

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

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย       
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้ว ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัย  
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจากการพิจารณารับย้าย และตำแหน่งว่างที่ไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง จำนวน
ทั้งสิ้น 167 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ สังกัด จำนวนอัตราว่างที่ใช้ในการบรรจุ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   16 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   21 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   71 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   34 
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   
25 

 รวมทั้งสิ้น 167 
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2. ตำแหน่งว่างสายงานการสอน ที่คงเหลือจากการพิจารณารับย้าย และตำแหน่งว่างที่ไม่ผูกพันการใช้
ตำแหน่ง จำนวน 167 อัตรา แบ่งออกเป็น 21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้  

ที ่ กลุ่มวิชาเอก จำนวน (อัตรา) หมายเหตุ 
1 ภาษาญี่ปุ่น 2 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

2 ภาษาจีน 2 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
3 ดนตรีศึกษา 2 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

4 ดนตรีสากล 3 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

5 คณิตศาสตร์ 16 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

6 ภาษาไทย 27 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

7 ภาษาอังกฤษ 16 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
9 ฟิสิกส์ 2 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 

10 ชีววิทยา 2 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
/ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

11 สังคมศึกษา 6 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
12 พลศึกษา 12 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
13 นาฏศิลป์ 3 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
14 คอมพิวเตอร์ 8 ใช้บัญชี กศจ.กาญจนบุรี 
15 เกษตร 2 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
16 คหกรรม 1 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
17 การประถมศึกษา 8 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
18 การศึกษาปฐมวัย 38 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
19 แนะแนว 1 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
20 อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) 1 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
21 ศิลปศึกษา 2 ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 

รวม 167  
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3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 ปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือข้ึนบัญชี จำนวน 9 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 170 คน ดังนี้ 

ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก บัญชีคงเหลือ (ราย) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

ภาษาพม่า   หมดบัญชี 
ภาษาฝรั่งเศส   1 
ภาษาญี่ปุ่น   หมดบัญชี 
ภาษาจีน   หมดบัญชี 
ดนตรีศึกษา   หมดบัญชี 
ดนตรีไทย   หมดบัญชี 
ดนตรีสากล   หมดบัญชี 
คณิตศาสตร์   หมดบัญชี 
ภาษาไทย   หมดบัญชี 
ภาษาอังกฤษ   หมดบัญชี 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  48 
ฟิสิกส์ 2 
ชีววิทยา 1 
สังคมศึกษา 37 
พลศึกษา 14 
ศิลปศึกษา หมดบัญชี 
นาฏศิลป์ หมดบัญชี 
คอมพิวเตอร์ 27 
เกษตรศาสตร์ หมดบัญชี 
คหกรรมศาสตร์ หมดบัญชี 
ประถมศึกษา หมดบัญชี 
การศึกษาปฐมวัย หมดบัญชี 
แนะแนว หมดบัญชี 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 40 
บรรณารักษ์ หมดบัญชี 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสิ้น 170 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 167 อัตรา 

ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ  และแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ จำนวน 42 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง      
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้  กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 38 อัตรา การประถมศึกษา จำนวน 8 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 16 อัตรา 
ภาษาไทย จำนวน 27 อัตรา ดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา เกษตร จำนวน 2 อัตรา    
แนะแนว จำนวน 1 อัตรา ศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา คหกรรม จำนวน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา นาฏศิลป์ 
จำนวน 3 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา 
รวมทั้งสิ้น 125 อัตรา จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 5/2563 เมื ่อวันที ่ 21 เมษยน 2563 ได้พิจารณาแล้ว  

เห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 10  
มิถุนายน 2563 และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 167 

อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ 

2. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการจากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

3. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ การบรรจุและแต่งตั้ง
ขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

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

5. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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6. ขออนุมัติเป็นหลักการ  กรณีกลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 38 อัตรา การประถมศึกษา 
จำนวน 8 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 16 อัตรา ภาษาไทย จำนวน 27 อัตรา ดนตรี
ศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา เกษตร จำนวน 2 อัตรา แนะแนว จำนวน 1 อัตรา ศิลปศึกษา 
จำนวน 2 อัตรา คหกรรม จำนวน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา 
ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 125 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
และไม่มีบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ฯ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ด
กาญจนบุรีขอความเห็นชอบขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ทั้งนี้   หากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดใดไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ในกลุ ่มวิชาเอกดังกล่าว ให้ขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ฯ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

7. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัว ผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจน
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง      
ครูผู้ช่วย ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  ตามที่ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ หรือไม่ ประการใด   (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบหมายเลข 6 หน้า 119-121 )  

8. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำตำแหน่งว่างดังกล่าวที่โรงเรียนมีความประสงค์ ขอบรรจุ
และแต่งตั้งในกลุ่มวิชาเอก ดังต่อไปนี้ กลับไปทบทวนความต้องการวิชาเอกอีกครั้ง เนื่องจากกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว     
ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าทั่วประเทศไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ขึ้นบัญชีแล้ว และหากสถานศึกษายังยืนยันกลุ่มวิชาเอกเดิม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอคืนตำแหน่ง
ว่างดังกล่าวให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำกลับไปเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอัตรากำลังครูสายผู้สอนต่อไป 

8.1 กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา                 จำนวน 2 อัตรา 
8.2 กลุ่มวิชาเอกเกษตร                      จำนวน 2 อัตรา 
8.3 กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา                จำนวน 8 อัตรา 

 
 

มติ กศจ.   
ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และมีมติ ให้เลื่อนการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID - 19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และเห็นว่าการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กำหนดไว้แล้วนั้น 
จะมีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้อีก รวมทั้งยังคง
ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงมีมติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  
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6.4    เรื ่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ     
รายนายไพรวัลย์  ยาปัญ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี 

ดำเนินการคัดเลือก นายไพรวัลย์  ยาปัญ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู ้ช่วย กรณีที ่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.7 ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื ่น ตามที่
ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. โดยดำเนินการตามวิธีการ 2.1 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ สำหรับการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1901 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2563 เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   เป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติ 
ก.ค.ศ. ในการดำเนินการคัดเลือก นายไพรวัลย์  ยาปัญ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาดำเนินการ 

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่า ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือก นายไพรวัลย์  ยาปัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย โรงเรียนบ้านกองม่องทะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือดำเนินการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 
2.7 ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอ่ืน ตามท่ีผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. และขอดำเนินการ
ตามวิธีการ 2.1 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ เพ่ือ
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บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน 1 อัตรา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รายช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

ลำดับ
ที ่

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

วุฒิการศึกษา/ประเภทวิชา 
/สาขาวิชา/วิชาเอก 

 

มหาวิทยาลัย 
 

ภูมิลำเนา 

1 นายไพรวัลย์  ยาปัญ ปทส./ช่างอุตสาหกรรม 

/ช่างไฟฟ้า/เทคนิคไฟฟ้า
สื่อสาร 

วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

ตำบลกุรุคุ  
อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

รายช่ือโรงเรียนที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

/อำเภอสังขละบุรี 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ครูผู้ช่วย 186 
(0007826) 

คศ.3 66,250 
เทคนิคไฟฟ้า

สื่อสาร 
 
 

3. กำหนดวันและเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

2. รับสมัคร วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 

 5. ประกาศผลการคัดเลือก 

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 

3. อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
      1) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,050  บาท 
      2) คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 
      3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  15,800  บาท 

(การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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4. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่าง ที่ประกาศไว้โดย
ไม่มีการข้ึนบัญชี 

5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 

6. การดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุร ีดำเนินการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อบรรจ ุและแต่งตั ้งเข้าร ับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมือ่วันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความอนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

/อำเภอสังขละบุรี 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ครูผู้ช่วย 186 
(0007826) 

คศ.3 66,250 
เทคนิคไฟฟ้า

สื่อสาร 
 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามปฏิทิน การคัดเลือก ดำเนินการ
คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.5    เรื่อง    ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา          

ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มเติม 
คำขอ 

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือก       
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 17 ราย ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

ดำรงตำแหน่ง 
 

อำเภอ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
1 นางสุวรรณา เจิมจรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ ด่านมะขามเต้ีย 

2 นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน ด่านมะขามเต้ีย 

3 นางทิพวรรณ ศรท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ด่านมะขามเต้ีย 

4 นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ศรีสวัสดิ์ 
5 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ ศรีสวัสดิ์ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
6 นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช พนมทวน 
7 นางสาวศศิมาพร  คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง ท่ามะกา 
8 นายพิรุณ  ประภาจิตสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างวังไผ่ ห้วยกระเจา 
9 นายจำเริญ  ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย พนมทวน 

10 นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์เสียงเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแจะ ไทรโยค 
12 นางสาวณัฐภาสรณ์  พรหมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
13 นางสาวอุไรวรรณ  อรเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

ธรรม 
เลาขวัญ 

14 นายสุวัน  ดวงจันทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง
หวาย 

หนองปรือ 

15 นายมนัส  เมืองนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะ
หนาก 

เลาขวัญ 

16 นายสุนทร   เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง บ่อพลอย 
สพม.8 

17 นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญ
ราษฎร์บำรุง 

เลาขวัญ 

 

 
 
 



53 
 

การนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา 1 ปี  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เสนอ จำนวน 6 คณะ ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน   2  คณะ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน   1  คณะ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน   1  คณะ 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน   1  คณะ 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน   1  คณะ 

 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2561 มีมติมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2561   

ข้อ 3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็น       
ผู้ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในทุกประกาศและทุกคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ ในข้อ 3.10 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดทำข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่างผู้รับข้อตกลงและ
ผู้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยาน  การลงนามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว และในข้อ 8 คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพิ่มเติม 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก และหรือแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือก ที่ ก.ค.ศ. และหรือปฏิทนิที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ดำเนินการ           
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดต่อไป   

2.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในระยะเวลา 1 ปี แทนคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

      2.1 ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และไป
ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการ
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ปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 
1 ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และยอมรับที่จะปฏิบั ติงานให้บรรลุ
ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

       2.2 การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนามประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มี
พยานในการทำข้อตกลงตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะเห็นสมควร 

       2.3 สำหรับรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามรูปแบบข้อตกลง ที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กำหนด 

3.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้กำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื ่อพัฒนาการศึกษาของผู ้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สำหรับการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อบรรจุ                    
และแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                  
ปี พ.ศ. 2561 ในส่วนของคณะกรรมการประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ชุดละ 3 คน ประกอบด้วย 

3.1 ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาหรือรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา  

3.2 ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญ ด้านการบริหารการศึกษา) 

3.3 ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ  

โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8  มีความประสงค์เสนอรายชื่อคณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เพิ่มเติม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เพ่ิมเติม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

4. . สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง
ผู ้อำนวยการสถานศึกษา เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  2  คณะ  ดังนี้ 
คณะกรรมการชุดที่ 1 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ 
๒ นายสุรพล พละศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง กรรมการ 
๔ นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการ 
5 นางสาวลภัสรดา เกตุหอม ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการชุดที่ 2 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  1  คณะ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  1  คณะ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  1  คณะ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน  1  คณะ  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ 
๒ นายฉลอง ขำมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
๔ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
เลขานุการ 

5 นางอังคนา คุณฑี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
๒ นายโชคชัย  ฟักโต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายวิชา  จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบ็ญพาด กรรมการ 
๔ นางนงนุช  ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ นายชัยนนท์  นิลพัฒน์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี  

เขต 3 
ประธานกรรมการ 

๒ นางไฉไล  ศุภมาตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ผอ.ร.ร.วัดใหม่ดังสัก กรรมการ 
๔ นายวีระกิจ  เม่งอำพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ นายสมชาย   ลิ้มประจันทร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 
๒ นายสมศักดิ์  นิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายอดุลย์  ม่วงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง 

(มิตรภาพที่ 9) 
กรรมการ 

๔ นายจุมพล   ฉัตรไพบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว (สพป.กจ.4) เลขานุการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 8 ประธานกรรมการ 
๒ นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายสมพงษ์  เตชะรัตนวรกุล ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี กรรมการ 
๔ นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื ่อให้การแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา ตามรายชื่อที ่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ เพิ่มเติม 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 

อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตริายชื่อคณะกรรมการ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามรายชื่อที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8  เสนอ เพ่ิมเติม  

2. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - เขต 4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยเร็ว  

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ดังกล่าว รวมทั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ทำหน้าที่เลขานุการ 

4. กรณีคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี ่ยวข้อง เสนอรายชื่อไปยังผู้อำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.6  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
                 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1               
ราย นางสาววิภาดา  มงคงกุล   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคำสั่งบรรจุและ

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กลุ่มวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป รายนางสาววิภาดา  มงคงกุล ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 70 โดยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไป
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 547 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  แจ้งว่าโรงเรียนบ้านท่ามะนาว 
เลขที่ตำแหน่ง 547 เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกในปีเกษียณอายุราชการ ทำให้ต้องสงวนตำแหน่งไว้และ          
ไม่สามารถนำตำแหน่งว่างดังกล่าว มาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าว ให้ไปบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านแก่งหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่
ตำแหน่ง 626 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แทนตำแหน่งเดิม   ราย นางสาว
วิภาดา  มงคงกุล  เป็นการเฉพาะราย 

 
 

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

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

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

เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1898 ลงวันที่ 31 มีนาคม 

2563 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจน
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 และอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน จำนวน 98 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามกลุ ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที ่สถานศึกษาต้องการ แต่มีความ
คลาดเคลื่อนในการใช้ตำแหน่งบรรจุและแต่งตั้ง ที่โรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 547 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เนื่องจาก  เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกในปี
เกษียณอายุราชการ ซึ่งต้องสงวนตำแหน่งไว้และไม่สามารถนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้    
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จึงแก้ไขปัญหาโดยการนำตำแหน่งว่างของ
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 626 อันดับ คศ.3 ขั้นเงินเดือน 62 ,740 บาท สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งแทนตำแหน่งเดิม ทั้งนี้       
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวรับทราบและยินยอมในการดำเนินการแก้ไข  ราย นางสาววิภาดา  มงคงกุล  เป็น
การเฉพาะราย 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งผู้ สอบแข่งขันได้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รายนางสาว
วิภาดา  มงคงกุล ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 70 เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด เกี่ยวกับการใช้
ตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เห็นควรพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างของโรงเรียนบ้านแก่งหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี  เลขที่ตำแหน่ง 626 

อันดับ คศ.3 ขั้นเงินเดือน 62,740 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มาใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้งแทนตำแหน่งของโรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 547 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2562  รายนางสาววิภาดา  มงคงกุล  เป็นการเฉพาะราย 

2. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53  ลงนามในคำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้ งผู ้สอบแข่งขันได้  เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  รายนางสาว
วิภาดา  มงคงกุล ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 70 ให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านแก่งหลวง อำเภอเมือง
กาญจนบุรี เลขที่ตำแหน่ง 626 อันดับ คศ.3 ขั้นเงินเดือน 62,740 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562   

 
 
 

มติ กศจ.   รับทราบ และให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลับไปทบทวน และสอบถาม
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ราย นางสาววิภาดา  มงคงกุล  ได้หรือไม่ และให้รายงาน กศจ.
ทราบ ในคราวประชุมครั้งถัดไป 
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6.7  เรื่อง    การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมของสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 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 หลักเกณฑ์และ

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

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
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 “หากมี
ตำแหน่งว่างภายหลังจากการย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจาก
ตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน และประกาศทางเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้แต่
ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่
มิได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้
ยื่นคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้” 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่าง 
(เพ่ิมเติม) ตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (เพิ่มเติม 1) จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดให้ ผู้ประสงค์ขอย้าย 
ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 122  ) 

ที ่ ตำแหน่ง อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง 
1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ท่าม่วง 1175 
2 ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง ท่าม่วง 1628 
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3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื ่นคำร้องขอย้าย  ตาม
ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติมดังกล่าว จำนวน 3 ราย และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิมประจำปี 2562 จำนวน 1 ราย รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 4 ราย รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ผู้ขอย้าย ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) ขอย้ายไปที่โรงเรียน 

ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
หมายเหตุ 

1 นายพินิจ  แสนวัง ผอ.รร.บ้านถ้ำ 

อำเภอท่าม่วง                                                 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

1. รร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

(ถ้าไม่ได้ขอระงับ) 
ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่ตาม
ประกาศตำแหน่งว่าง 
(เพิ่มเติม) 

2 นายชาติกุลพล   
             สมยาภักดี 

ผอ.รร.บ้านสามหลัง                                            
อำเภอศรีสวัสดิ์                                                 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

1. รร.ตลาดสำรอง 

2. รร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

3. รร.ใดๆ ก็ได้ใน อ.ท่าม่วง 

ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่ตาม
ประกาศตำแหน่งว่าง 
(เพิ่มเติม) 

3 นายจีระ  ศรีสุขใส ผอ.รร.วัดเขาขลุง 

อำเภอบ้านโป่ง                                                       
สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 

1. รร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

2. รร.ตลาดสำรอง 

3. รร.บ้านหนองสองห้อง 

4. รร.ใดๆ ก็ได้ใน อ.เมือง/ท่าม่วง 

ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่ตาม
ประกาศตำแหน่งว่าง 
(เพิ่มเติม) 

4 นายสุจินต์  หอมเสมอ ผอ.รร.บ้านหนองสองห้อง                                            
อำเภอท่าม่วง                                                 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

(ถ้าไม่ได้ขอระงับ) 
ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม
ประจำปี 2562 

 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวม ข้อมูล

ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม) ตาม
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 187/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแนบมาเพื่อประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้
เป็นไปตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ในองค์ประกอบที่ 3 - 8) ก่อน
นำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี เพื่อทำหน้าที่ประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 8 หน้า  123-129 ) 

5. อกศจ.กาญจนบุรี ที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม) และนำผลการประเมิน
ศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษามาจัดเรียงลำดับ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับนอกเล่ม) 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า อกศจ.กาญจนบุรี ที่มีอำนาจและหน้าที่

เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) โดยนำผลการพิจารณามาจัดเรียงลำดับ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าได้
ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษยน 2563 ได้พิจารณากลั่นกรอง

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ตามประกาศ
ตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แล้ว  โดยมีมติเห็นชอบให้
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม 
ผลการพิจารณากลั่นกรองการย้าย 

ให้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายสุจินต์  หอมเสมอ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  

อำเภอท่าม่วง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

โรงเรียนวดักร่างทองราษฎร์บูรณะ 
อำเภอท่าม่วง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

2 นายชาติกุลพล   
                สมยาภักด ี

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสามหลัง  
อำเภอศรสีวัสดิ ์
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

โรงเรียนตลาดสำรอง 
อำเภอท่ามว่ง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ตามประกาศ 

3 นายจีระ  ศรีสุขใส ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเขาขลุง 
อำเภอบ้านโป่ง 
สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
อำเภอท่าม่วง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง 
ต่อเนื่องจากการ

เลื่อนไหล  
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 

2562 (เพิ ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 ราย ตามผล           
การพิจารณากลั่นกรองการย้ายของ อกศจ.กาญจนบุรี หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการพิจารณาอนุมัติของ กศจ.กาญจนบุรี ต่อไป    

 

มติ กศจ.   
ก่อนการพิจารณาลงมติในระเบียบวาระการประชุมนี ้  ประธานฯ ได ้อน ุญาตให้ นายบุญส่ง                     

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  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามท่ี อกศจ.กาญจนบุรี เสนอ   

หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน 
กคศ. , นายอาดุลย์ พรมแสง ผู ้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน , นายโอภาส เจริญเชื้อ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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6.8     เรื ่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื ่อประกาศรับเปลี ่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตขิอใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 อัตรา  

 
 

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

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

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

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

ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

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

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

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอใช้ตำแหน่ง  ว่าง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ รงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม หมายเหต ุ

1 นิติกร ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 25 กฎหมายและคดี  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 34 นโยบายและแผน  

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการ
เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (ทำหน้าที่ประเมินในตำแหน่ง  
นิติกร) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      ประธานกรรมการ 
2) นายยศภัค  จรัสศุภชยา  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กรรมการ 
3) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
4) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ/เลขานุการ 
6) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการ
เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  (ทำหน้าที่ประเมินในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      ประธานกรรมการ 
2) นายยศภัค  จรัสศุภชยา     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กรรมการ 
3) นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
4) นางสาวศุภรัชต์  กาญจนางกูร   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน        ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 
6) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งว่าง   จำนวน 2 อัตราดังกล่าว เป็นไป

ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นตำแหน่งที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 
อัตรา   
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม 

1 นิติกร ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ 25 กฎหมายและคดี 
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 34 นโยบายและแผน 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯ 

3. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมฯ โดยให้ผู้มีอำนาจ    
ตามาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งฯ 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.9     เรื่อง  การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    
(กรณีพิเศษ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จำนวน 1 ราย 
 

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

การศึกษา 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 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     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  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอส่งคำร้องขอย้าย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอ่ืน 
จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 ว่าท่ี ร.ต.หญิงรตันาภรณ์    
                  อุตวรรณา 
               

ตำแหน่ง ครู  
อันดับ คศ. 1 
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ศษ.บ. (เกษตรกรรม)                 
เงินเดือน 18,920 บาท 
บรรจุวันที่ 15 มี.ค. 2560 
(ไม่ติดเง่ือนไขในการขอย้าย) 

    * ย้ายกรณีดูแลบดิามารดา  
ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 

• บิดาป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูงและไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้ ได้แนบ
เอกสารใบรบัรองแพทย์โรงพยาบาลแพร่ 
เลขท่ี 203780/2563 ลงวันท่ี 31 
มี.ค. 2563  

• มารดาป่วยเป็นโรควัณโรคปอด 
อยู่ในระหว่างการรักษา ท้ังนี้ได้แนบ
เอกสารใบรบัรองแพทย์โรงพยาบาลแพร่ 
เลขท่ี 202269/2563 ลงวันท่ี 17 
มี.ค. 2563  

ขอย้ายไปที่ รร. 
ในสังกดั                

สพม.เขต 37 
(จ.แพร่ -จ.น่าน) 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอย้าย ได้
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอย้าย (กรณีพิเศษ)  
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการรายดังกล่าว มีเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษจริง และเป็นผู้ที่ ไม่ติด
เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งใด ๆ ซึ่งได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื ่นคำร้อง             
ขอย้ายแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางเพ่ือพิจารณารับย้าย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป  

 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งคำร้องขอย้ายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ราย ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนาภรณ์   อุตวรรณา ไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอย้ายได้ กรณีที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่างสามารถพิจารณารับย้ายได้ 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   จำนวน  29 ราย  ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  9 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  6 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  3 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน  11 ราย 

 

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

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

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วย    

ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ดังนี้  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 9 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายกวีศักดิ์   
     กันศัตร ู

วัด
เบญพาด 

28 ธ.ค. 
60 

73.77 80.07 83.62 91.13 89.13 89.13 89.13 89.13 28 ธ.ค.  
62 

2 นายธนวันต์   
    ภักดวีัน 

วัด
เบญพาด 

28 ธ.ค. 
60 

76.52 81.84 85.39 87.96 88.75 89.55 94.07 95.85 28 ธ.ค.  
62 

3 น.ส.พิไลวรรณ   
       นาคบวั 

วัดหวาย
เหนียว ฯ 

28 ธ.ค. 
60 

63.31 66.67 66.67 72.00 73.34 86.98 97.44 98.04 28 ธ.ค.  
62 

4 น.ส.ปัทมา  
     นาคเกิด 

วัดคร้อ 
พนัน 

30 มี.ค. 
61 

71.61 75.16 78.71 82.26  85.81 89.36 92.11 98.23 30 มี.ค.  
63 

5 นายกิตติพันธ์   
   เมฆอุตสา่ห ์

เมตตา
จิตต 

30 มี.ค. 
61 

70.40 72.18 75.73 81.42 83.99 86.75 89.31 93.65 30 มี.ค.  
63 

6 นายชัยวัฒน์   
      แสงทอง 

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาช
นูทิศ 

30 มี.ค. 
61 

81.05 85.99 90.71 92.49 91.93 93.89 95.85 95.85 30 มี.ค.  
63 

7 นางณัฐนันท์   
       แสงช้าง 

อนุบาล
วัดลูกแก
ประชาช
นูทิศ 

30 มี.ค. 
61 

78.06 84.79 92.67 93.47 93.47 95.05 96.64 96.64 30 มี.ค.  
63 

8 นายศิริวัฒน์   
      แกว้ขาว 

บ้านทุ่ง
ประทุน 

30 มี.ค. 
61 

55.98 58.55 68.08 66.67 74.93 79.67 91.69 95.05 30 มี.ค.  
63 

9 น.ส.สุตานันท์   
 เกยีรติอมรเวช 

บ้าน
หนองตา
แพ่ง 

30 มี.ค. 
61 

75.73 80.67 85.62 86.60 89.17 90.95 94.50 97.25 30 มี.ค.  
63 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.บุษยมาศ   
    กานุมาร 

บ้านวัง
สิงห์ 

30 มี.ค. 
61 

77.50 81.84 83.61 92.29 93.28 94.07 97.44 97.44 30 มี.ค.  
63 

2 น.ส.วิจิตรา   
    ตะมะวงศ์ 

บ้าน
สารวัตร 

30 มี.ค. 
61 

70.21 71.98 74.74 76.51 81.84 89.11 94.25 96.63 30 มี.ค.  
63 

3 น.ส.ดาราวดี   
    ลิ้มสุวรรณ 

ตชด.บ้าน
บ้องตี้ล่าง 

30 มี.ค. 
61 

78.95 82.46 83.33 84.21 89.47 90.35 92.98 95.61 30 มี.ค.  
63 

4 นายนราภรณ์   
      หิรัตพรม 

บ้านไร่ป้า 30 มี.ค. 
61 

61.52 65.07 69.41 72.96 74.74 76.51 79.27 83.42 30 มี.ค.  
63 

5 นายณัฐกานต์   
   เนตรนัตตา 

วัดวังก์
วิเวกา
ราม 

30 มี.ค. 
61 

63.15 65.78 71.05 74.56 78.07 78.94 79.82 80.70 30 มี.ค.  
63 

6 นายอธิพล   
 อรัญเขตคาม 

บ้านยาง
ขาว 

30 มี.ค. 
61 

59.65 62.28 63.16 64.91 70.18 71.93 87.72 88.60 30 มี.ค.  
63 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.ศศิกมล   
   พรรณบัตร 

บ้าน
หนอง
หว้า 

30 มี.ค. 
61 

71.01 76.23 80.67 83.61 88.75 90.53 92.50 94.87 30 มี.ค. 
63 

2 น.ส.พัชรารัตน์  
     สิทธิเลาะ 

บ้านช่อง
ด่าน 

30 มี.ค. 
61 

75.35 77.13 80.67 84.95 84.22 86.39 88.57 90.34 30 มี.ค. 
63 

3 น.ส.กมลรัตน์  
        พรด ี

บ้านช่อง
ด่าน 

30 มี.ค. 
61 

75.35 77.13 80.67 84.95 84.22 86.79 88.57 90.34 30 มี.ค. 
63 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 11 ราย 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่

บรรจุ 

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

1 น.ส.สุปราณี    
      ใจงาม 

ไทรโยค 
มณีกาญจน์

วิทยา 

7 ส.ค. 
60 

57.89 66.67 69.30 72.81 85.96 89.47 93.86 93.86 7 ส.ค. 
62 

2 นายฉันทัช  
     กันทะด ี

ไทรโยค 
มณีกาญจน์

วิทยา 

7 ส.ค. 
60 

56.14 65.79 69.30 70.18 77.19 81.58 88.96 92.11 7 ส.ค. 
62 

3 นายนราวุฒิ   
   ยอดจันทร ์

หนองตาก
ยาตั้งวริิยะ
ราษฎร์ฯ 

2 ต.ค. 
60 

69.61 71.38 74.93 77.50 84.78 88.14 94.86 96.64 2 ต.ค. 
62 

4 นายเสนา   
   เหมือนหงส ์

ไทรโยค 
มณีกาญจน์

วิทยา 

2 ต.ค. 
60 

56.14 64.04 68.42 71.93 73.68 80.70 87.72 93.86 2 ต.ค. 
62 

5 นายปพนวัช  
    ปิยะพันธ ์

ท่าม่วง
ราษฎร์
บำรุง 

28 ธ.ค. 
60 

62.28 66.67 74.56 78.07 83.33 87.72 90.35 92.15 28 ธ.ค. 
62 

6 นายสัมฤทธิ ์ 
      สลกัคำ 

ท่าม่วง
ราษฎร์
บำรุง 

28 ธ.ค. 
60 

62.28 65.78 71.05 73.68 77.19 83.33 88.59 90.35 28 ธ.ค. 
62 

7 น.ส.จนัทร์เพญ็  

 จิระประพันธ ์
เฉลิมพระ
เกยีรติฯ 

28 ธ.ค. 
60 

59.52 59.52 74.51 77.08 77.26 85.15 95.24 96.83 28 ธ.ค. 
62 

8 นายกฤษณะ  
     สุขเจริญ 

วิสุทธรังษี 28 ธ.ค. 
60 

67.45 69.23 73.49 83.79 84.21 88.55 93.69 98.22 28 ธ.ค. 
62 

9 นายกิรพัฒน ์  
       กิ่งทอง 

ไทรโยค 
มณีกาญจน์

วิทยา 

28 ธ.ค. 
60 

57.02 65.79 71.05 74.56 78.95 84.21 88.60 92.98 28 ธ.ค. 
62 

10 นายณพล  
       พูลพันธ ์

ไทรโยค 
มณีกาญจน์

วิทยา 

28 ธ.ค. 
60 

56.14 64.04 69.30 72.81 77.19 82.46 87.72 92.11 28 ธ.ค. 
62 

11 น.ส.ณภัทรนันท์  

       ยอดคำ 
กาญจนานุ
เคราะห์ 

30 มี.ค. 
61 

68.42 69.30 71.05 72.81 74.56 76.32 78.07 82.46 30 มี.ค. 
63 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 29 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  29  ราย  
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 29 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 29 ราย  
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.11 เรื่อง  หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่ประสงค์
ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ
การตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ราย นายรักษ์พล ฝอยทับทิม ครู โรงเรียน       
วิสุทธรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่
ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีว ิทยฐานะครูชำนาญการ  ตามหลักเกณฑ์                 
ว 17/2552 เพ่ือไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
จำนวน 1 ราย คือ ราย นายรักษ์พล ฝอยทับทิม   ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี  

 

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

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

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย  คือ  ราย  นายรักษ์พล ฝอยทับทิม ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี  เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2563 ซึ่งผู้ขอมีวิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 มีวุฒิปริญญาตรี และ
จบการศึกษาวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ 2 เมษายน ๒๕57 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์นำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็น
คุณสมบัติเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 9 
หน้า  130-131) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น
สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
และปริญญาโท กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพื่อกำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐาน ะครู
ชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติ ในการขอมีวิทย
ฐานะครูชำนาญการ กรณีท่ีผู้ขอมีวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.   

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ หารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ในการขอมีวิทยฐานะช่วง

เปลี่ยนผ่าน ของ นายรักษ์พล ฝอยทับทิม ว่าสามารถนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครู  
ชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมี      
วิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ใช่หรือไม่ 

2. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดำเนินการหารือต่อ ก.ค.ศ. หากผลเป็นประการ
ใด  ให้ถือปฏิบัติตามนั้น  
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.12 เรื่อง  หารือคุณสมบัติของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   
ราย  นางศิริพร คูประชามิตร ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 
142  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอหารือแนวปฏิบัติการดำเนินการใน     

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย  นางศิริพร คูประชามิตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผู้ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 

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

(มาตรา 53,54) 
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 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที ่ ศธ 0206.3/756 ลงวันที ่ 24 กันยายน 2561 เรื ่อง  การให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย นางศิริพร คูประชามิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพ
ที่ 142 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 (หนังสือโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ที่ ศธ 
04018.2039/79 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีมติไม่อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  (หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/766 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) โดยโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ได้
ลงรับหนังสือราชการฉบับดังกล่าว ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งข้าราชการครูดังกล่าว ได้ส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษใหม่อีกครั้ง  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 (หนังสือโรงเรียนวัดสาลวนาราม ที่ 
ศธ 04018.1031/54 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562)  

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ทำหนังสือหารือไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษหรือไม่ สำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้งว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ 0206.3/0257 ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2563) ดังนั้นจึงให้นำข้อหารือประเด็นที่ว่า“นางศิรพร  คูประชามิตร มีคุณสมบัติในการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหรือไม่" เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาก่อน หากมีมติให้
หารือ ก.ค.ศ. ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 2 ส่งสำเนารายงานการประชุม
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่พิจารณา และมีมติให้หารือ ก.ค.ศ. ตามประเด็นดังกล่าวพร้อมข้อมูล
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย   (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 10 หน้า 132-136  ) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น

สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   
ว่าสามารถยื่นคำขอรับการประเมินเป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินการช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หรือไม่ อย่างไร เพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือ
ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.   

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้หารือไปยัง สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ   ราย  นางศิริพร คูประชามิตร ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ว่า สามารถยื่นคำขอรับการประเมินเป็นไปตามแนวปฏิบัติการ
ดำเนินการช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หรือไม่ อย่างไร  ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน     
ข้อ 1.2 (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) (หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ที่ ศธ 04018/766 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) (หนังสือโรงเรียนวัด
สาลวนาราม ที่ ศธ 04018.1031/54  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) 

2. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดำเนินการหารือต่อ ก.ค.ศ.  หาก
ผลเป็นประการใด  ให้ถือปฏิบัติตามนั้น  
  

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ   
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6.13 เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และเขต 4      
กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง   

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมินด้านที่ 1  

และด้านที่ 2)  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง                  
จำนวน 3 ราย  ดังนี้ 

1. น.ส.วชรพร  เพ่ิมพูล           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่          สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางพยอม      สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2558                  
เรื่อง  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่า
ขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0213.4/ว17  ลงวันที่  21 ตุลาคม  2548                     
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/ว17  ลงวันที ่ 30 กันยายน  2552                  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553                 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0216.7/ว17  ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  และการให้ได้รับเงินเดือน 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว5733  ลงวันที่ 
27 กันยายน 2553  เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/621   ลงวันที ่ 26  ธันวาคม 2554                    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อน              
วิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

10. หนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. 0216.3/2754   ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554  เรื่อง หารือการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

11.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3  เม.ย. 2560  เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8(1)  และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย ได้ส่งคำขอรับการประเมินเพ่ือเสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
น.ส.วชรพร  เพิ่มพูล   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้าน

ห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู ร.ร.ดิศกุล สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 

1 4 กรกฏาคม 2561 -ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะ 
ครูชำนาญการพิเศษขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
ร.ร.ดิศกุล  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1  
รับคำขอและเอกสารครบถ้วน 

2 29 สิงหาคม 2561 
 

31 สิงหาคม 2561 

1. กศจ.กาญจนบุรี ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1   
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินชุดที่ 1 

 

3 วันที่ 17 กันยายน 
2561 

1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 ส่งมตพิร้อมคะแนน (ผา่นเกณฑ์)  
ถึง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่  
ก.ค.ศ. กำหนด 

4 28 กันยายน 2561 
 

 1 ตุลาคม 2561 

1.กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ส่งผลการปฏิบัตงิาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 

ประชุมกศจ.กาญจนบุร ี
คร้ังที่ 9/2561 

5 17 ตุลาคม 2561 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏบิัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้งสถานศึกษา 

6 6 ธันวาคม 2561 - กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ
คณะกรรมการประเมิน) 

ประชุมกศจ.กาญจนบุร ี
คร้ังที่ 12/2561  

7 15 กุมภาพันธ์ 
2562 

-ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรบัปรงุครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ภายใน 6 เดือน) 

ใบผ่านการพัฒนาก่อนการ
แต่งตั้งหมดอาย ุ

8 1 มี.ค. 2562 -เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา 
ร.ร.บ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบรุี เขต 1  

 

9 18 มี.ค. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ส่งผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ คณะกรรมการชุดที่ 2 
(คณะกรรมการชุดเดิม) 

 

10 12 กรกฏาคม 
2562 

-คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏบิัติงาน (กรณีปรบัปรุงผลงาน) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 น.ส.วชรพร  เพิ่มพูล 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
คม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
15 ก.พ. 2562/ 

ยังไม่ได้รับการพฒันา คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 83.50 
 

นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผอ.ร.ร.
บ้านหนองสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู ร.ร.   
บ้านหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 

ที่ วัน เดือน ป ี รายการดำเนนิการ หมายเหตุ 
1 4 กรกฏาคม 

2561 
-ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะ 
ครูชำนาญการพิเศษขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
ร.ร.บ้านหนองปรือ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
รับคำขอและเอกสารครบถ้วน 

2 29 สิงหาคม 2561 
 

4 กันยายน 2561 

1. กศจ.กาญจนบุรี ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1   
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินชุดที่ 1 

ประชุมกศจ.กาญจนบุร ี
คร้ังที่ 7/2561 

3 30 ตุลาคม 2561 1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 ส่งมตพิร้อมคะแนน (ผา่นเกณฑ์)  
ถึง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่  
ก.ค.ศ. กำหนด 

4 6 ธันวาคม 2561 1.กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ส่งผลการปฏิบัตงิาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 

ประชุมกศจ.กาญจนบุร ี
คร้ังที่ 12/2561 

5 30 เม.ย. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏบิัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้งสถานศึกษา 

6 27 พฤษภาคม 
2562 

- กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ
คณะกรรมการประเมิน) 

ประชุมกศจ.กาญจนบุร ี
คร้ังที่ 5/2562 

7 1 มี.ค. 2562 -เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา 
ร.ร.บ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

 

8 4 ธันวาคม 2562 -ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรบัปรงุครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ภายใน 6 เดือน) 

 

9 27 ธันวาคม 
2562 

- สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ส่งผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ คณะกรรมการชุดที่ 2 
(คณะกรรมการชุดเดิม) 

 

10 22 มกราคม 
2563 

-คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏบิัติงาน (กรณีปรบัปรุงผลงาน) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

2 นายณัฐพล   
        นิพัทธ์ธรรมกุล 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแก 
ศษ.ม.การบริหารการศกึษา 

ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
29.00 

42.50 
28.00 

42.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
4 ธ.ค.2562/ 

24 เม.ย. 2563  คะแนนรวม 100 70 71.50 70.50 70.50 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

โรงเรียนบ้านรางพยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียน
อนุบาลห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีรายละเอียด ดังนี้  
 

1 28 มิ.ย. 2561 - ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ ขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
รร.อนุบาลห้วยกระเจา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
รับคำขอและเอกสารครบถ้วน 

2 11 ก.ย. 2561 1. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1   
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินชุดที่ 1 

 

3 28 ก.ย. 2561 1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 ส่งมตพิร้อมคะแนน (ผา่นเกณฑ์)  
ถึง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่  
ก.ค.ศ. กำหนด 

4 11 ต.ค. 2561 
 
 

1.กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ส่งผลการปฏิบัตงิาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุมที่ 2 

 

5 22 ก.พ. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏบิัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้งสถานศึกษา 

6 12 มี.ค. 2562 - กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ
คณะกรรมการประเมิน) 

คร้ังที่ 3/2562  
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 

7 19 เม.ย. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งผลการประเมิน  
มายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ให้ปรับปรุงผลงานฯ ต่อไป 

 

8 1 มี.ค. 2562 - เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านรางพยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

 

9 30 ก.ค. 2562 - ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรบัปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ภายใน 6 เดือน) 

 

10 5 ส.ค. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ส่งผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ คณะกรรมการชุดที่ 2 
(คณะกรรมการชุดเดิม) 

 

11 28 ม.ค. 2563 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏบิัติงาน (กรณีปรบัปรุงผลงาน) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วันพัฒนา) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 นายประสิทธิชัย  
          หมดทุกข ์
ผอ.ร.ร.บ้านรางพะยอม 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

55.00 
26.00 

55.00 
28.00 

55.00 
30.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
30 ก.ค. 2562/ 
24 ต.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 81.00 83.00 85.00 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้นำเสนอ

แล้ว เห็นว่า  
1. น.ส.วชรพร  เพิ ่มพูล    เมื ่อครั ้งดำรงตำแหน่งครู ร.ร.ดิศกุล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นคำขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่านการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ในตำแหน่งครู ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผอ.สถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านที่ 3 จากคณะกรรมการชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว (เม่ือวันที่ 2 มี.ค. 2563) ภายหลังวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (เม่ือวันที่ 1 มี.ค. 2562) จึงเห็นสมควรดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ในตำแหน่งผอ.ชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 

 

ท่ี 
ชื่อ – ชื่อสกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร./ 
วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีประเมิน 
 (มีผลไม่ก่อนวันที่ 

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 น.ส.วชรพร 
                 เพิ่มพูล 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
คม.การบริหารการศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 
( 2 มี.ค. 2563) 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี 
 เขต 1 

นายสุวรรณ  เรือนอินทร์ 
(ข้าราชการบำนาญ) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

นายประพันธ์ 
             พุ่มจันทร์ 
ผอ.ร.ร.วัดท่าตะคร้อ 
วิทยฐานะผอ.ชำนาญ
การพิเศษ 

2. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู ร.ร.บ้านหนองปรือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่าน
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ในตำแหน่งครู ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผอ.สถานศึกษา และผ่าน
เกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 จากคณะกรรมการชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว (เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563) ภายหลังวันที่เปลี่ ยนตำแหน่ง (เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562) จึงเห็นสมควร
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้าน
วินัย  คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ในตำแหน่ง  ผอ.ชำนาญการพิเศษ 
ดังนี้    

ท่ี 
ชื่อ – ชื่อสกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร./ 
วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีประเมิน 
 (มีผลไม่ก่อนวันที่ 

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

2 นายณัฐพล 
          นิพัทธ์ธรรมกุล 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองกะหนาก 
คม.การบริหารการศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 
(17 มี.ค. 2563) 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1 

นายสุวรรณ  เรือนอินทร์ 
(ข้าราชการบำนาญ) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

นายวิวรรธน์ 
               วรรณศิริ 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง 
วิทยฐานะผอ.ชำนาญ
การพิเศษ 
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3. นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ยื่นคำขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่านการประเมินด้าน
ที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ในตำแหน่งครู ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านที่ 3 จากคณะกรรมการชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562) ภายหลังวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562) จึงเห็นสมควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการเสนอขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 

 

ท่ี 
ชื่อ – ชื่อสกุล/ 
ตำแหน่ง/ร.ร./ 
วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีประเมิน 
 (มีผลไม่ก่อนวันที่ 

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

3 นายประสิทธิชัย  
           หมดทุกข์ 
ผอ.ร.ร.บ้านรางพยอม 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 
(30 ก.ค. 2562) 

นายไพฑูรย์ การเพียร 
รองผอ.สพป.กาญจนบุรี 
เขต 4 

น.ส.เยาวภา ศานติธรรม 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ 
 

นายวรวุฒิ ช่างทำดี 
ผอ.รร.บ้านหนอง
ตาก้าย 
วิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ สำหรับ

น.ส.วชรพร  เพ่ิมพูล ในตำแหน่งผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่  ,นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล ในตำแหน่งผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแก 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และนายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ ในตำแหน่งผอ.ร.ร.
บ้านรางพยอม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 12 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 ราย  
3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 ราย 
4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 2 ราย 
 

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 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   12  ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน 12 
ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ขวัญยืน  หว่านพืช       
ครู ร.ร.วัดหนองตะโก 
ค.บ.(การประถมศึกษา)  
 

ภาษาต่างประเทศ
/20 ก.พ.2563 

1.ผอ.ร.ร. วัดหนองตะโก ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางสำเภา  บ้านใหม่    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์ 
   ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม 
   วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นายณัฐภัทร  สุดจติต์       
ครู ร.ร.บ้านรางสะเดา 
ศษ.บ.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา) 
 

 คณิตศาสตร์/ 
18 มี.ค.2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านรางสะเดา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายนิสิทธิ์  คงประสงค์    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางธีมาพร  แจ้งกิจ 
   ครู ร.ร.ตลาดสำรอง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นางช่ืนใจ  เปรมปรีดิ์       
ครู ร.ร.วัดหนองตะครอง 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
 

 ภาษาไทย/ 
2 เม.ย.2563 

1.ผอ.ร.ร.วัดหนองตะครอง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางวันทนา  เปลินเสวี    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุพัตรา  เตี่ยวขุ้ย 
   ครู ร.ร.ตลาดสำรอง 
   วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.อัจฉรา          
                ชามนตร ี
คร ูร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาไทย/ 
24 มี.ค. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสมวุฒิ  ศรีสังวรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายสมพร  กันหา 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.วันเฉลิม 
                 คนตรง 
คร ูร.ร.บ้านทุ่งนาคราช 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 

ภาษาไทย/ 
13 เม.ย. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางนงลักษณ์  กลิ่นหอม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางเปรมจิต  ทูลพุทธา 
ครู ร.ร.บ้านวังลาน 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.วรรณรท  อมรเทพ        
ครู  รร.บ้านท่ามะเด่ือ                       
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาอังกฤษ/                  
17 มี.ค. 2563 

 

1. ผอ.รร.บ้านท่ามะเดื่อ                                       ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายเฉลิมพล  นาแซง                          
ผอ.รร.บ้านทุ่งเรือโกลน (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สมใจ  ปิ่นแก้ว                                 
ครู รร.บ้านทุ่งเรือโกลน (ครูชำนาญการพิเศษ)       
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.กมลปารย์  แสงแก้ว 
ครู รร.บ้านประจำไม้                              
ศศ.บ. (ภาษาไทย)                       

ภาษาไทย /                   
20 มี.ค. 2563 

 

1. ผอ.รร.บ้านประจำไม้                                    ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายโสภณ  เรืองบุญ                           
ผอ.รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ     
(ผอ.ชำนาญการพิเศษ)          

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กมล  สุขกุล                                 
ครู รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ     
(ครูชำนาญการ) สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายกฤษฎิ์ฉันทัช  
            ปิยวรรณหงส์         
ครู รร.บ้านประจำไม้                       
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาอังกฤษ /                
20 มี.ค. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านประจำไม้                                      ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ดาวไสว  ขุนทอง                                              
ผอ.รร.บ้านไร่ป้า (ผอ.ชำนาญการ)               

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล                                 
ครู รร.บ้านไร่ป้า (ครูชำนาญการ)           
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.อภิญา ศรีแก้ว 
คร ูรร.บ้านหนองนกแกว้ 
บธ.บ.บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี/ 

18 มี.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.โควิน บุตรดาวงศ์ 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2.   น.ส.อัญชลี ตาลเพชร 
คร ูรร.บ้านหนองเค็ด 

  ค.บ. คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี/ 

31 มี.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองเค็ด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.โควิน บุตรดาวงศ์ 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  จำนวน 2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายอาทิตย์ สุวรรณสุข 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ศษ.บ. สาขาภาษาไทย 
อ.ม. สาขาภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ 

ภาษาไทย/ 
12 มี.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุวนี บุญน้อม 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่ง 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.กุมภา กัลยามงคล 
ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
2 เม.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางศศลักษณ์ วัฒนา 
 ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอัชปาณี ชนะผล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  12  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 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน   12 ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  12  ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  22  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 2 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 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 และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

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

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  22   ราย  ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4 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.ลลิตา  สาที       
คร ูร.ร.บ้านหนองสะแก 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 95.00 97.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
 24 ม.ค. 2563         ด้านที่ 2 100 65 88.75 95.00 93.75 92.00 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 90.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 90.00 88.00 97.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
 26 ก.พ. 2563         ด้านที่ 2 100 65 80.00 83.75 85.00 82.92 

ด้านที่ 3 100 65 77.50 82.50 76.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 85.00 85.00 84.00 84.67 ผ่านการประเมิน/ 
7 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 78.75 78.75 78.75 78.75 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 78.50 78.50  

2. น.ส.กิตตมิา   
            ธรรมวิรักษ์            
ครู  รร.เพียงหลวง 3           
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ                      
ค.บ. (ภาษาไทย)                    
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 91.00 96.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
11 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 96.00 95.33 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 93.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 92.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
17 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 90.00 90.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 90.00  

4. นายสุบิน  จรบำรุง                
ครู  รร.บ้านบ้องตี้                      
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)                    
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 89.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
5 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 81.00 75.00 95.00 83.67 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 92.00 95.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 6 ราย 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 10 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. นายวรวุฒิ บุญรอด 
คร ูรร.บ้านน้ำโจน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 94.00 93.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
30 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 94.00 93.00  
2 น.ส.เมลดา สุวรรณด ี

คร ูรร.บ้านน้ำโจน 
ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 94.00 93.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
30 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 93.75 94.58 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 94.00 93.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 97.00 88.00 92.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 93.75 83.75 85.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 84.50 84.50  

4 นางสุพรรษา วันแว่น 
คร ูรร.บ้านกรับใหญ่ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 87.00 86.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 88.75 85.00 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 86.75 79.50 80.75  

5 นายมนูญ คำศลิา 
คร ูรร.บ้านกรับใหญ่ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 89.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
3 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 90.00 87.50 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.50 90.25 90.25  

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

ด้านที่ 1 100 65 90.00 95.00 90.00 91.66 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 83.75 88.75 87.08 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 80.50  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.ณภัทร์ตะวัน  
            อภัยภักด ี
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ ์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 93.00 94.66 ผ่านการประเมิน/ 
30 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 97.50 97.50 95.83 

ด้านที่ 3 100 65 70.00 70.00 70.00  

2 น.ส.มณีรตัน์ นักดนตร ี
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 98.00 98.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 75.00 91.25 95.00 87.08 

ด้านที่ 3 100 65 80.50 80.50 82.50  
3 น.ส.สมรัตน์ มาเอี่ยม 

ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 
 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 87.00 87.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 82.50 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 77.00 77.00 77.00  
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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 

4 น.ส.สุวารินทร์  
            กลิ่นเมือง 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 98.00 98.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 92.50 92.50 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 86.50 85.50  

5 น.ส.เพ็ญพลอย  
             ก้านเหลือง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 87.00 93.00 87.66 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 83.75 88.75 84.16 

ด้านที่ 3 100 65 85.50 90.50 89.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 98.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 90.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 83.85 82.50 83.85  

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

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 98.00 96.00 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 85.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 82.75 82.75 81.25  
8 น.ส.หทัยรตัน์  

             เมฆจินดา 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 89.00 92.00 90.66 ผ่านการประเมิน/ 
26 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 82.50 85.00 95.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.50 74.50 84.00  

9 น.ส.วิไล วงษ์จันทร์ 
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ศษ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 86.00 87.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 ก.พ. 2563 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 83.75 82.91 

ด้านที่ 3 100 65 97.50 97.50 97.50  

10 นางวรรณภา  
           นิติประพุทธ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 94.00 95.00 94.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 97.50 97.50 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 87.00 84.00  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  22 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 22  ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 22 ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  22 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน  22  ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  22  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  22 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

 

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  10  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 3  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1  ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  5 ราย  

 

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

(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 ท่ี 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 และให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1 -2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   10   ราย และผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
ทุกราย 

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

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

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) กรณีปรับปรุงคร้ังท่ี 1  จำนวน 1 ราย 
1. นางฐิติมา    นุ่มนิ่ม 

คร ูร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
ศษ.บ. (นาฎศิลป์ไทย) 
ศษ.ม.                            
(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

45.00            
30.00 

45.00            
30.00 

45.00 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
23 มี.ค.2563/ 
20 ต.ค.2561 คะแนนรวม 100 70 75.00 75.00 72.00 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประเมนิใหม่)  จำนวน 1 ราย 
1. นายศรณัย์  ปลอดภัย 

ครู ร.ร.อนุบาลห้วย
กระเจา 
ค.บ. พลศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

56.25 
26.00 

56.25 
27.00 

56.25 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
7 มิ.ย. 2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 82.25 83.25 83.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
2. นางศิริพร  งามขำ 

ครู ร.ร.วัดสระลงเรือ 
ศษ.บ. สุขศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
8 ม.ค. 2563/ 
17 พ.ค. 2562 คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 84.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
3. นางกรรณิกา   

       หอมจันทร์ดี 
ครู ร.ร.วัดดอนขมิ้น 
ค.บ. การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39 
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
30 ม.ค. 2563/ 
19 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 72.25 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย  (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.ปิยะวรรณ  

              ภูตะวัน            
ครู รร.อนุบาลไทรโยค              
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
   

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ต.ค. 2562/     
12 ธ.ค. 2559 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 5 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. น.ส.ลำไพร สังสะอาด 

คร ูรร.บ้านหนองสำโรง 
ศศ.บ. บรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
6 ก.พ. 63/ 
20 ธ.ค. 62 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (รายปรับปรุง) 1 ราย 
2. นางภาสินี กลมกล่อม 

คร ูรร.บ้านไร่เจริญ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
28.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
9 ธ.ค. 62/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 73.50 75.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (รายปรับปรุง) 1 ราย 
3. นายสิทธิพงษ์  

      พุทธิสาร 
ครู รร.บ้านหนองแสลบ 
วท.บ. คอมพิวเตอร ์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 ก.พ. 63/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 87.50 

กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (รายปรับปรุง) 2 ราย 
4. น.ส.กมลทิพย์  

       ฟักแก้ว 
ครู รร.บ้านหนองแกใน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

45.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ธ.ค. 62/ 
24 ส.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 71.00 71.00 71.00 

5. น.ส.สริิกรานต์  
         แก้วทิมบุตร 
ครู รร.บ้านหนองเตียน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
29 ม.ค. 63/ 
25 มิ.ย. 61 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 74.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 10 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกราย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 10 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  10   ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

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

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  10 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

 
 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 10 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  10  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

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

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู ้ดำรงตำแหน่งครูที ่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  2  ราย   
 

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

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

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

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

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

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

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

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

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

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

 



96 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

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

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
รับ

เงินเดือน 
สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับการ

ประเมิน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
1 น.ส.วิลาวณัย์   

      เลาหะพิจิตรพงค ์
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ครู ครูชำนาญการ 31,630 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา 
กาญจนบุร ี

13 ม.ค. 2563 

2 น.ส.สถาพร  พระแท่น 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ครู ครูชำนาญการ 43,990 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา 
กาญจนบุร ี

13 ม.ค. 2563 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               
ประเมินเพื ่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 11 หน้า 137-138  ) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

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

 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ราย 
2. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ

การและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ. กาญจนบุรี 
อกศจ. กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  21 เมษายน  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึ กษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 2 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ   
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ 6.18  การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้ นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการและเลขานุการ ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยและพิจารณาโทษทางวินัย อาจเป็นผู้มีเหตุอันมี สภาพร้ายแรงที่อาจทําให้การพิจารณา     
ไม่เป็นกลางอันเป็นสภาพร้ายแรง ทั้งนี้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม (ลับ)   
เข้าร่วมประชุม แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ภายในห้องประชุม 

 

6.18  เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 1   (ลับ) 
 

หลังจากได้มีการพิจารณและลงมติแล้ว  ประธานฯ ได้อนุญาตให้  นายอนันต์ กัลปะ  กรรมการ และ
เลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไม่มี - 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
















































































