“เล่มที่ 1”

รายงานการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญเรื่อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 8/2563
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
...................................................................................
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หน้า
1

ระเบียบวาระที่ 2

เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 7/2563 เมื ่ อ วั น ที่
25 มิถุนายน 2563

2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

รับ ทราบผลการคัดเลือ กผู้ ประกอบวิช าชีพ ทางการศึ ก ษา เพื่อ รั บ
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รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
คุรุสภา ประจำปี 2563
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กาญจนบุรี
รับทราบการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ ง ครู ผ ู ้ ช ่ ว ย กรณี ท ี ่ ม ี ค วามจำเป็ น หรื อ มี เ หตุ พ ิ เ ศษ สั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู ้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
รับ ทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส อบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีขอ
ใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
รับทราบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื ่ น ตามมาตรา
38 ค. (2)

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.4

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.6
ระเบียบวาระที่ 4.7

3
3-4
5
6
7

8
9-10
11

ระเบียบวาระที่ (ต่อ)
ระเบียบวาระที่ 4.8
ระเบียบวาระที่ 4.9

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1
ระเบียบวาระที่ 5.2
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6.1

ระเบียบวาระที่ 6.2

ระเบียบวาระที่ 6.3
ระเบียบวาระที่ 6.4

ระเบียบวาระที่ 6.5

ระเบียบวาระที่ 6.6

หน้า
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 8/2563
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
(นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี)
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอาดุลย์ พรมแสง)
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
(นายภูวเดช อินทรพรหม)
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
(นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์)
5. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
(นายสุรสีห์ พลไชยวงศ์)
6. ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายชนะ อปราชิตา)
7. พลโทเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายโอภาส เจริญเชื้อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายบุญชู วิวัฒนาทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ กัลปะ)
11. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศึกษาธิการภาค ๓
ติดราชการ
(นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3)
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ติดราชการ
(นายมณฑล ภาคสุวรรณ์)
3. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ติดราชการ
(นางอรณิช วรรณนุช)
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ติดราชการ
(นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร)
5. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ติดภารกิจ
(นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์)
6. นายโอภาส ต้นทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ติดราชการ การไปรักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. นางพรทิพย์ สันทัด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ติดราชการ

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแมน คำวงษ์
2. นายวีระกิจ เม่งอำพัน
3. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง
4. นางชุติกานต์ สามชูศรี
5. นายชาลี สำรองทรัพย์
6. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์
7. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง
8. นายอังกูร จินจารักษ์
9. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์
10.นางนันทญาพร สุชาสันติ
11. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์
12.นางอังคณา วิสุทธากร
13.นางสาวดารณี แต่แดงเพชร
14. นางพิชาภัค อยู่สุข

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี
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 เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

3
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี
ด้ ว ยสำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ ร ุ ส ภา มอบหมายให้ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จนสามารถเป็น
แบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบั ติงานในหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ประเภทครู จำนวน 6
ราย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย และศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ราย รวม
จำนวน 12 ราย เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ โดยให้ส่งประกาศผลการคัดเลือก ฯ พร้อมแบบ
รายงานประวัติและผลงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับประเทศ ภายในเดือน
กรกฎาคม 2563
บั ด นี ้ คณะกรรมการดำเนิ น การคั ด เลื อ กผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื ่ อ รั บ เครื ่ อ งหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติ
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัด
กาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
ประเภทวิชาชีพครู จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
ครู โรงเรียนวัดยางเกาะ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
3. นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4. นายโสภณ บุญเรืองรอด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
5. นางสาวดุสดี บุญส่ง
ครู โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
6. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนสระ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายสุรชัย สุขเข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2. นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
3. นายวรเทพ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. นางพรกมล ปลาอ่อน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 79-80)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
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4.2 เรื่อง รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี 2563
ด้ ว ยสำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ ร ุ ส ภา มอบหมายให้ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เพื่อรับรางวัล
คุรุสภา ประจำปี 2563 ให้ได้ครู จำนวน 3 ราย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย และศึกษานิเทศก์ จำนวน 1
ราย ในจังหวัด รวมจำนวน 5 ราย เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ โดยให้ส่งประกาศผลการ
คัดเลือก ฯ พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการคัดเลือกใน
ระดับประเทศ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี
2563 จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
ประเภทวิชาชีพครู จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
2. นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
3. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. นางสาวปัทมา วิญญกูล
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 81)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
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4.3 เรื่อง รับทราบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี
ด้ ว ยสำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ ร ุ ส ภา มอบหมายให้ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ
ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ โดยให้ส่ง
ประกาศผลการคัดเลือก ฯ พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการคุรุส ภา เพื่อดำเนินการ
คัดเลือกในระดับประเทศ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนิน การคัดเลื อกครูภ าษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติจ ารึ ก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติ
ผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัด
กาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
1. นางอรพิน เพ็ชร์น้อย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอนุชนศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. นางภคอร โยธาคุณาธร
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนวัดคร้อพนัน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3. นางรุ่งนภา สังขวิภาส
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 82)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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4.4 เรื่อง รับทราบการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2563 อนุ มั ติ ใ ห้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 และอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวน 58 อัตรา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามกลุ่ม
วิชาเอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวมารายงานตัวและเลือกโรงเรียน จำนวน 51 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 51 ราย ตามคำสั่ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 412/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 4 หน้า 83-100)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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4.5 เรื่อง รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25
มิ ถุ น ายน 2563 อนุ มั ติ ใ ช้ ต ำแหน่ ง ว่ า งผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาที่ เ หลื อ จากการพิ จ ารณารั บ ย้ า ย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ใน
ส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดย ให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งจัดทำบันทึก
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึก ษาธิการจังหวัดกับผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก ซึ่งภายใน 15 วัน หลังจากรับทราบคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลื อกดังกล่าวมารายงานตัว และเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 8 (ในส่ว นของจังหวัดกาญจนบุรี) และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายสาคร แก้วอุปการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

ลำดับที่ขึ้นบัญชี
แต่งตั้งที่โรงเรียน/สังกัด
4
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม/สพม.8
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4.6 เรื่อง รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 การประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2563 อนุ มั ติ ใ ห้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอื่นในกลุ่มวิชาเอกที่สถานศึกษามีความต้องการ โดยนำมาขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังห วัด
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
2. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
3. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอก คหกรรม จำนวน 2
อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา โดยมีผู้สมัครใจแสดง
ความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 7
ราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
2563 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 101-103 ) ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อให้มารายงานตัวและเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว เมื่อวันศุ กร์ที่ 17
กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งส่งตัวให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ลำดับ
ที่

กลุ่มวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
1 นางสาวเมธินี แก้วใส
1
2 นางสาวสุวรรณา เล็กศิริ
2
กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา
1 นางสาวสุชญา ทองนอก
1
2 นางสาวสุภัสสรา ช้างวงศ์
2
3 นายทวีวัตร รุ่งเรือง
3

ตำแหน่ง
เลขที่

บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด

120299 ประชามงคล/สพม.8
4401 วัดวังก์วิเวการาม/สพป.กาญจนบุรี เขต 3
33285 วิสุทธรังษี/สพม.8
120288 ประชามงคล/สพม.8
3479 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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ที่

ชื่อ – สกุล

ลำดับ
ที่

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
1 นายอุกฤษ จันทร์ตรี
1
2 นายทรงพล ศรีเพ็ชร
2

ตำแหน่ง
เลขที่

บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด

2043 บ่อพลอยรัชดาภิเษก/สพม.8
32164 ร่มเกล้า กาญจนบุรี/สพม.8

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ดกาญจนบุร ียัง คงมีตำแหน่ งว่างคงเหลื อจากการขอใช้บ ั ญ ชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธธานี จำนวน 2 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่

โรงเรียน

1 บ้านนามกุย
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

สังกัด

อำเภอ

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ทองผาภูมิ
สพม.8
ไทรโยค

เลขที่
ตำแหน่ง
1026
31659

ความต้องการ
วิชาเอก
ดนตรีสากล
ดนตรีศึกษา
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4.7 เรื่อง รับทราบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง
เลขที่ อ 6 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งไว้เดิม จาก
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เป็นการชั่วคราวเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา คุณวุฒิ ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป) ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (กรณี
ไม่มีตำแหน่งว่างภายในกรอบ)
การนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ อ 6 ตำแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับชำนาญการ เป็นการชั่วคราว เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชำนาญการ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลงให้กำหนดเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งได้ไม่ก่อน
วันที่ 29 เมษายน 2563 สำหรับการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
จะต้องดำเนิน การให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6
หน้า 104)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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4.8 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่
นวั ต กรรมการศึ ก ษาให้ เ ป็น ไปตามเจตนารมณ์ แ ละวั ต ถุ ประสงค์ข องการจั ด ตั ้ ง พื ้ นที ่ นวัต กรรมการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 และดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อดำเนินการ
แต่ส ำนักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิ การ แจ้งว่าขอให้กันงบประมาณเพื่ อส่ง คืน เป็นจำนวนเงิ น
687,500.00 บาท โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือแจ้งต่อไป สำหรับงบประมาณที่ถูกตัดไป จะ
ไม่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้
ตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการ มีดังนี้
ลำดับ

1
2
3
4

5
6
7
8
9

กิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม และอนุกรรมการ
กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของ
รัฐและเอกชนดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานตาม (1)
ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการ
จัดทำสื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการ
ประเมินและวัดผล และการอื่นที่จำเป็นสำหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานำร่องเพื่อให้จัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาในการเป็นสถานศึกษานำร่องหรือในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการศึกษา

งบประมาณ
1,800,000
100,000
20,000
200,000

220,000
300,000
150,000
150,000
90,000
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ลำดับ

10
11
12
13
14
15
16
17

กิจกรรม
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อทำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้
จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย
จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโดยให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 105-108)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณ
150,000
200,000
20,000
50,000
100,000
50,000
200,000
200,000
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4.9 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ตามคำสั่ง
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 785/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ และ
คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และวั น ที ่ 5 มิ ถ ุ น ายน 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
บัดนี้ การจัดทำแผนฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1) แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนที่ 4 โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์
89 โครงการ
จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์
จำนวนโครงการ
(บาท)
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 17 โครงการ
4,834,100
2. ผลิต พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
19 โครงการ
9,335,350
ในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
23 โครงการ 13,498,185
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง
6 โครงการ
635,700
“Thailand 4.0”
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
14 โครงการ 17,261,170
6. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 10 โครงการ
3,378,050
รวมทั้งสิ้น
89 โครงการ 48,942,555
ส่วนที่ 5 การติดตามและรายงานผล
รายละเอียดตามเอกสาร “แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)”
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2) แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 4 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ (ความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่เป้าหมาย)
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
บทที่ 3 โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์
5 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ
จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์
จำนวนโครงการ
(บาท)
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
6 โครงการ
1,176,000
2. ผลิต พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
7 โครงการ
2,513,800
ในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4 โครงการ
2,578,050
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง
1 โครงการ
“Thailand 4.0”
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
1 โครงการ
47,000
รวมทั้งสิ้น
19 โครงการ
6,314,850
บทที่ 4 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียดตามเอกสาร “แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
5.1

เรื่อง

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เครื่องมือติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เครื่องมือติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน
การดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๖) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมา ยกําหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ กศจ. อกศจ. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะ
แนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่ว ยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2560 โดยได้กำหนดให้กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตาม
ข้อ (4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานตามข้อ (7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
ชาติ
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ตามคำสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 785/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ
(คณะทำงานชุดที่ 3) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเรือนกาญจนิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และได้ จัดทำ (ร่าง) เครื่องมือการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 8 หน้า 109-111 )
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อยอย่างมีป ระสิทธิภาพ เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เครื่องมือติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ความเห็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและ
ให้ความเห็นชอบ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เครื่องมือติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว พร้อมทั้งเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด
กาญจนบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เครื่องมือ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
มติ กศจ. เห็นขอบตามที่เสนอ
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5.2

เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนวิวเทควันโด”

คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการอนุญาตการจัดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของนายเกรียงไกร เพิ่มทวี ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ 10 ตำบลท่ามะกา อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) เด็กชายวาริ เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
2) เด็กหญิงรัศม์รัญ เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
3) เด็กชายวาตะ เพิ่มทวี ในระดับประถมศึกษา (ชั้นป.๑-ป.๖) ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ครอบครัว ได้ดำเนิน การตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆถูกต้องครบถ้วน
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดย
ย่อว่า “กศจ.” ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
๑) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด ให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา
๑๒ ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
3) กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ ความ
ว่า “ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (๗) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนด
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” และข้อ ๓ ความ
ว่า “ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่
ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ ๒”
๔) สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นคำขออนุญาต สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
(๑.) ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
(๒.) ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ยื่นที่ส ำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา กรณี
ครอบครัวจัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(๓.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อำนาจตามหน้าที่ ข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
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ดังนั้น กศจ. จึงมีอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวของ นายเกรียงไกร เพิ่มทวี (ผู้ปกครอง) อายุ 36 ปี เลขประจำตัวประชาชน 1-7105-00005-19-4
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อยู่บ้าน
เลข 71/1 หมู่ 10 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 3 ราย คือ
๑) เด็กชายวาริ เพิ่มทวี อายุ ๓ ปี ๔ เดือน เลขประจำตัวประชาชน 1-1030-00334-01-4 ในระดับ
ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป พร้อมนี้ผู้จัดการศึกษาได้ส่งหลักสูตรการศึกษา และ
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวิวเทควันโด” ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
พิจารณาแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและอนุญาตให้ นายเกรียงไกร เพิ่มทวี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ เด็กชายวาริ
เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3)
๒) เด็กหญิงรัศม์รัญ เพิ่มทวี อายุ 5 ปี 10 เดือน เลขประจำตัวประชาชน 1-1030-00293-24-5
ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป พร้อมนี้ผู้จัดการศึกษาได้ส่งหลักสูตรการศึกษา
และแผนการจัดการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยครอบครัว โดยใช้ช ื่อว่า “บ้านเรียนวิว เทควันโด” ขอความเห็น ชอบ
คณะกรรมการพิจารณาแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและอนุญาตให้ นายเกรียงไกร เพิ่มทวี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับ เด็กหญิงรัศม์รัญ เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3)
๓) เด็ ก ชายวาตะ เพิ ่ ม ทวี อายุ 8 ปี 3 เดื อ น เลขประจำตั ว ประชาชน 1-1030-00256-68-4
ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป พร้อมนี้ผู้จัดการศึกษาได้ส่ง
หลักสูตรการศึกษา และแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวิวเทควันโด” ขอความ
เห็น ชอบคณะกรรมการพิจ ารณาแผนจัด การศึก ษาขั้ นพื้นฐานโดยครอบครัว ของสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและอนุญาตให้ นายเกรียงไกร เพิ่มทวี จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับ เด็กชายวาตะ เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3)
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนวิวเทควนโด ตามคำสั่งที่ 211/2563 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2563 และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่คณะกรรมการฯให้
คำปรึกษา แนะนำ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ของบ้านเรียนเทควนโด ให้เป็นไปตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่า ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาต จัดการศึกษาต่อสำนักงาน คำขอตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
(3) สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
(5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา
เว้นแต่ ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่ าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต
จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนเทควนโดแล้ว จากการประชุมของคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้จัด การศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนเทควนโด”ทั้ง 3 คน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การพิจารณาของคณะกรรมการ ในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือ
ผู้จัดการศึกษา ดำเนินการได้ ดังนี้
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการประชุม และแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแก่ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในกำหนดสามสิบวันตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
(2) คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาในความเห็นชอบ อนุญาต หรือไม่อนุญาตจัดการศึกษาในกรณีที่
พิจารณาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล และแนะนำให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็ นว่า ผู้ปกครองมีส ิทธิในการจัดการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว
และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว จากคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้ง
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ นายเกรียงไกร เพิ่มทวี (ผู้ปกครอง) เลขประจำตัวประชาชน 1-710500005-19-4 อยู่บ้านเลข 71/1 หมู่ 10 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวให้กับบุตรจำนวน 3 คน ที่อยู่ในปกครองได้
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ของ นายเกรียงไกร เพิ่มทวี
ในการจัดการศึกษา ให้แก่บุตร นายเกรียงไกร เพิ่มทวี ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) เด็กชายวาริ เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
2) เด็กหญิงรัศม์รัญ เพิ่มทวี ในระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
3) เด็กชายวาตะ เพิ่มทวี ในระดับประถมศึกษา (ชั้นป.๑-ป.๖) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้น
ไปโดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวิวเทควนโด”
มติ กศจ. เห็นชอบตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่ง ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่ อน
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และมาตรา 62)
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206 .6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่ งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2)
8. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวั น ที ่ 24 กั น ยายน 2555
เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ. กำหนด)
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2)
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12. คำสั ่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที ่ 19/2560 ลงวั น ที ่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 8(1) และข้อ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้
ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการ
คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อ น
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปรากฏผลการคัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่งที่คัดเลือก
ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด
1 นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี นักทรัพยากรบุคคล
ชื ่ อผลงาน: งานย้ ายและแต่ ง ตั ้ งข้ า ราชการครู
ระดับชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ตำแหน่งเลขที่ อ 18
ข้ อ เสนอแนวคิ ด : การส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้
ความเข้าใจ เรื่องการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
3. ก.ค.ศ. ได้ ก ำหนดให้ ก ารประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ ตำแหน่ ง ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิช าการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สู ง ขึ้ น ให้ ด ำเนิ น การประเมิ น ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวั น ที่ 15 กั น ยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่ งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 กำหนดให้ในกรณีที่
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (1) กำหนดให้
อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่ อ
เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย
1) นายนิพัฒน์ มณี
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประธานกรรมการ
2) นายแมน คำวงษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3) น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4) น.ส.วิชุดา เอี่ยมรักษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เลขานุการ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
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2. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง ระบุว่า
“ข้อ 1 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งเดิมให้เป็นขั้นหรือระดับสูง
ขึ้นย้อนหลัง ก็ให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอำนาจกำหนดตำแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท หรือฝ่ายนั้น ๆ จะได้กำหนด และข้ าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งที่
ได้รับการกำหนดเป็นขั้นหรือระดับสูงขึ้นนั้นอยู่แล้ว”
“ข้อ 2 กรณีที่ข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการหรือรักษาการในตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้
แต่งตั้งย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เข้าปฏิบัติ หน้าที่รักษาการ หรือรักษาการในตำแหน่งนั้นแล้วแต่
กรณี”
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ระบุว่า “ในกรณีที่มีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง ถ้าผู้ที่จะเลื่อนชั้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนชั้นได้และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาอาจ
ดำเนินการสั่งเลื่อนชั้นผู้นั้นย้อนหลังไปได้ ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ ในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นควรให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญ
การพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปรักษาการใน
ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกอีกตำแหน่งหนึ่ง จนกว่าจะผ่านการประเมิน ผลงาน และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามที่เสนอข้างต้น
2. ขออนุมัติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 18
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปรักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเ ลือกอีก
ตำแหน่งหนึ่ง จนกว่าจะผ่านการประเมินผลงาน และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
และการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไป
รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.2 เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัตินำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 อัตรา
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง องค์ประกอบ
การประเมินและตัวชี้วัดการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างหลังจากการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแล้ว
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์จะนำตำแหน่งว่าง
ดังกล่าวไปใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ที่ไม่เกินจำนวนตามกรอบ
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
ที่

ตำแหน่ง

1 นิติกร
2 นิติกร

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่ง
เลขที่

อ 25
อ 26

กลุม่ /หน่วย

หมายเหตุ

บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 อัตรา เพื่อใช้ในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติ (ร่าง)ให้นำตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ใน
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 จำนวน 2 อัตรา
2. ประกาศรับโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 อัตรา
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
๑) นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการ
3) นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
และแต่งตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจำเป็น ดังนี้
1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประธานกรรมการ
2) นายสมชาย ลิ้มประจันทร์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
กรรมการ
3) นางศุภวรรณ สุขอร่าม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
6) นางลภัสรดา สอนใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ประกาศผลการประเมินฯ
7. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามข้อ 1 – 4 แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
8. รับโอนผู้ผ่านการประเมิน และดำเนินการรับโอนผู้ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กำหนด
9. ผู้ได้รับการพิจารณาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี จึงจะย้ายหรือโอนไปหน่วยงานอื่นได้
10. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกคำสั่งรับโอนและรายงานให้ กศจ.กาญจนบุรี ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ

27
6.3 เรื่อง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการต่อเนื่อง
ราย ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ทับพิจายะ

คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และ มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 สำหรับการสั่งการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
อำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ศ.จ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ ตำแหน่งครู อันดับ ค.ศ.2 โรงเรียนวัดสนามแย้
อำเภอท่ามะกา ช่วยราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง อำเภอท่ามะกา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่
21 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี
อนึ่ง ครบกำหนดระยะเวลาการให้ช่วยราชการแล้ว แต่เนื่องจาก ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ มี
ความประสงค์ขอช่วยราชการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจาก สาเหตุการถูกทำร้ายร่างกาย เมื่อคืนวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2563 จากกลุ่มชาวบ้านวัดสนามแย้ ตามสำเนาใบแจ้งความ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
การนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ มีความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ สถานศึกษา ดังนี้
ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด อำเภอท่ามะกา
ลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดหนองโรง อำเภอท่ามะกา
จากการตรวจสอบอัตรากำลังครูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 พบว่ามีสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้
1. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด อำเภอท่ามะกา อัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์
2. โรงเรียนวัดหนองโรง อำเภอท่ามะกา อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ -1 ระยะทาง 4.4 ก.ม.
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 112-113)
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความชอบให้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ราย
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะตำแหน่งครู อันดับ ค.ศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 2627 โรงเรียนวัดสนามแย้ อำเภอ
ท่ามะกา ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาในอำเภอท่ามะกา โรงเรียนวัดหนองโรง ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี
เนื่องจากมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.4 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุ ร ี เขต 2 ดำเนิ น การประเมิ น บุ ค คล เพื ่ อ เลื ่ อ นและแต่ ง ตั ้ง ให้ด ำรงตำแหน่ ง สำหรั บผู ้ป ฏิ บ ัต ิ ง านที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิช าชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ) จำนวน 1 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ ตำแหน่ง อัตรา กลุ่มงาน
วันที่เสนอ
เลขที่ เงินเดือน
1 นางธิรดา
ฆารสินธุ์นภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ
การ

อ6

42,230

อำนวยการ

10 กรกฎาคม
2563

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2)
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การ
จัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไปเป็น
อำนาจของ ก.ศ.จ.ของจังหวัดนั้นๆ ตามคำสั่งนี้
8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง
อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเฉพาะราย
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ดังนี้
ตำแหน่ง อัตรา
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ
กลุ่มงาน
วันที่เสนอ
เลขที่ เงินเดือน
1 นางธิรดา
ฆารสินธุ์นภา

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

อ6

42,230 อำนวยการ

10 กรกฎาคม
2563

2. ข้าราชการรายดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนประเภทตำแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภท
วิชาการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับการประเมินและตรงตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง ดังนี้
2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2538
2.2 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในวันที่ 22
สิงหาคม 2562 2.2.1 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562) ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557
2.3 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตรงตามที่
ก.พ. กำหนด ได้แก่
-มี ร ะยะเวลาการดำรงตำแหน่ ง ในสายงานที ่ จ ะแต่ ง ตั ้ ง ตามข้ อ 2.2.1 จำนวน 2 ปี
10 เดือน
-มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ระดับ 3 ถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 13 ปี 3 เดือน นับระยะเวลาเกื้อกูลโดยหารครึ่งได้ 6 ปี 7 เดือน)
2.4 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของ
ระดับชำนาญการ คือ 15,050 บาท)
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการนับระยะเวลาขั้นต่ำการเลื่อน
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แล้ว จึงเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา
การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ระดับ 8 ลงมา (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. พิจารณาขออนุมัติการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะ
งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งของข้าราชการดังกล่าว รายละเอียดตามแบบ
ขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข
10 หน้า 114-115)
2. พิจารณาขออนุมัติให้ประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดังนี้
ผู้ขอรับการประเมิน
ตำแหน่ง/ระดับ
นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา นักจัดการงานทั่วไป/
ปฏิบัติการ

ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน
การจัดประชุมผูบ้ ริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ข้อเสนอ/แนวความคิด
หมายเหตุ
การนำเทคโนโลยีมา
**มีสัดส่วนของ
ประยุกต์และพัฒนาในงาน ผลงานที่ปฏิบัติ
เลขานุการ
เอง ร้อยละ 100

3. พิจารณาขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ ประกอบด้วย
3.1 นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3.2 นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3.3 นางสาวกมลวรรณ พลอยมี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
3.4 นางนงนุช ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.5 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ขออนุมัติ ให้ ส ำนักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2) โดยพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน
1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 อัตรา
เงินเดือน 69,040 บาท โดยจะว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุ ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2563
2. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้นำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 มาใช้สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม ซึ่ง ก.พ.
มีมติเห็นควรให้ อ.ก.พ. กรม สามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล โดยพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมินบุคคลในตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ
โดยให้ดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป โดยต้องประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 116)
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัด กลุ่ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การนำวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 3 มี ต ำแหน่ ง ว่ า งบุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อประกาศรับสมัครข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 อัตรา
เงินเดือน 69,040 บาท กลุ่มอำนวยการ
2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การนำ
วิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 12 หน้า 117) “กรณีตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้ด ำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะ
เกษียณอายุราชการ” ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติ
อนุมัติให้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยอนุโลม
3. ตามหนังสือหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิช าการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 13 หน้า 118) ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15
กันยายน 2548 ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้งกรณีตำแหน่งที่จะว่าง แต่เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการวางแผนกำลังคนของส่วนราชการให้มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่จะว่างอย่างรวดเร็ว อันเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล และสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ จึงมีมติให้
สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โดยอาจพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลในตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจาก
ราชการไปเพราะเกษีย ณอายุร าชการ โดยให้ดำเนินการล่ว งหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ 1 ตุล าคมของ
ปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งจะว่าง และต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถเข้ารับการ
คัดเลือกก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่ตำแหน่งจะว่างดังกล่าวด้วย โดยต้อง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงได้จัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่ งที่จะว่าง
เนื่องจากมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 14 หน้า 119-123)
5. การประเมินให้ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือ
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4
6. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับ
ตามความอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529
7. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิช าการ ระดับชำนาญการพิเ ศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2563 เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 กำหนด
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
อ 1 อัตราเงินเดือน 69,040 บาท กลุ่มอำนวยการ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย
1) นายวีระกิจ เม่งอำพัน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ
2) นางสาวพรพันธ์ สุทธาคง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
3) นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่ ง ตั้ ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึ ก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิช าการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ ประกอบด้วย
1) นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2) นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
3) นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4) นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
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5) นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ
6) นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึ ก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิช าการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ ประกอบด้วย
1) นายอาดุลย์ พรมแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (ข้าราชการระดับ 9)
2) นายยศภัค จรัสศุภชยา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
กรรมการ
3) นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4) นางสาวกมลวรรณ พลอยมี
ผอ.กลุ่มนักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
5) นายวีระกิจ เม่งอำพัน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ
6) นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
5. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ คั ดเลือก
และประเมินผลงาน
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.6 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2562) กรณีย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กรณีย้ายและแต่งตั้งตามผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ราย นาย
ศิลปกร สีลา อดีตดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง
ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
6. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิ บัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. หนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้น ฐาน ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ 04009/ว 5324
ลงวั น ที ่ 28 สิ ง หาคม 2562 เรื ่ อ ง ซั ก ซ้ อ มการเลื ่อ นเงิ นเดือ นข้ าราชการและเลื ่อ นขั้ นค่ า จ้ างลู ก จ้า งประจำ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
13. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2577 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์ขอให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
กรณีย้ายและแต่งตั้งตามผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ราย นายศิลปกร สีลา อดีตดำรงตำแหน่งครู
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดังนี้
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1. นายศิลปกร สีลา อดีตดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 อัตราเงินเดือน 18,530 บาท โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ตามผลสอบแข่งขัน) ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 15 หน้า 124-125)
2. ข้าราชการรายดังกล่าว ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามมติ ที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 16 หน้า 126-128 )
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื ้นฐาน ได้มีห นั งสื อ ที ่ ศธ 04009/ว 2577 ลงวัน ที่
19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเลื่อนเงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา โดยระบุว ่า “บัดนี้
ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ซึ่งได้รับการโอนหรือย้ายและบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถนำระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการที่สถานศึกษาซึ่งเป็นสังกัดเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่สังกัดใหม่ เพื่อใช้เป็น
คุณสมบัติในการพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561 ได้” (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 17 หน้า 129-134)
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง มีความโปร่งใสและยุ ติธ รรม และครบถ้ว น สำนักงานศึก ษาธิ ก ารจั งหวั ด กาญจนบุร ี จึง เห็นควรเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุล าคม 2562) กรณีย ้ายและแต่งตั้งตามผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผ ู้ช ่ว ย ราย นายศิล ปกร สีลา
อดีตครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. เห็นควรให้นายศิลปกร สีลา อดีตดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 2577 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. แจ้งให้โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ดำเนินการพิจารณาผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ใหม่ โดยพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนให้ นายศิลปกร สีลา
ร่วมด้วย ทั้งนี้ให้ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนให้อยู่ภายในวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเดิม
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.7 เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
(กรณีพิเศษ)
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 1 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ (2.1) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิ เศษ)
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จำนวน 3 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบนั
เหตุผลการขอย้ายกรณีพิเศษ
ขอย้ายไปที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1 นางสาวเบญจวรรณ ครู
* ย้ายกรณีดูแลบิดามารดา ซึ่งเจ็บป่วย ขอย้ายไป สพป.กาญจนบุรี
พีระพันธ์ อันดับ คศ. 1
ด้วยโรคร้ายแรง
เขต 1
โรงเรียนเพียงหลวง 3
• นางจันทนา พีระพันธ์ มารดาของ
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ฯ
ผู้ขอย้ายป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ปวดบวม
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ตรวจรักษาต่อเนื่อง รพ.ค่ายสุรสีห์ อยู่
วุฒิ ศศ.บ.
ระหว่างรอการผ่าตัดรักษา ทั้งนี้ ได้แนบ
(สื่อสารมวลชน)
เอกสารใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายสุรสีห์
เงินเดือน 18,390 บาท นายชูศักดิ์ พีระพันธ์ บิดาของผู้ขอย้ายป่วย
บรรจุวันที่ 12 มิ.ย.
เป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท
2560
ข้อเข่าเสื่อม ต่อมลูกหมากโต มีติดตาม
อาการต่อเนื่องที่ รพ.รามาธิบดี ทัง้ นี้ ได้แนบ
เอกสารใบรับรองแพทย์ของ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

39
ที่
ชื่อ - สกุล
2 นางจารุณี
ประสงค์สิทธิ์

ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบนั
ครู
อันดับ คศ. 2
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
วุฒิ ค.บ. (การ
ประถมศึกษา)
เงินเดือน 26,080 บาท
บรรจุวันที่ 12 ก.พ.
2556

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
3 นางสาวจุรีรัตน์
ตำแหน่งครู คศ.1
บุตรวงศ์
โรงเรียนประชามงคล
สพม. 8

เหตุผลการขอย้ายกรณีพิเศษ
ขอย้ายไปที่
* ย้ายกรณีตดิ ตามคู่สมรส
ขอย้ายไป สพป.กาญจนบุรี
ชื่อคู่สมรส: นายมานะ ประสงค์สทิ ธิ์
เขต 1
วันที่สมรส: 27 กรกฎาคม 2558
คำสั่งการย้ายของคู่สมรส: คำสั่งสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่
0143/2563 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 มีคำสั่งให้ย้าย นายมานะ ประสงค์
สิทธิ์ ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานประจำ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สังกัดส่วนอุทยาน
แห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
(บ้านโป่ง) ตำแหน่งเลขที่ 13465 ให้ไป
ปฏิบัติราชการประจำเขตห้ามสัตว์ป่าอุทยาน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ สังกัดส่วนอนุรักษ์
สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้าน
โป่ง) มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป
เพื่อดูแลบิดาที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ (หลอดลิ้น
หัวใจตีบ) รักษาโดยการผ่าตัดแล้วและอาจ
ต้องผ่าตัดอีกครั้ง ต้องเดินทางไปหาหมอ
ทุกเดือน มีมารดาดูแลเพียงลำพัง

ขอย้ายไป สพม.28 ดังนี้
1. ร.ร.สตรีสริ ิเกศ
อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
2. ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
3. ร.ร.สิรเิ กศน้อมเกล้า
อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
4. ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม
อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
5. โรงเรียนมัธยมอื่นๆ
ใน อ.เมือง
จ.ศรีษะเกษ

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นสังกัดของผู้ขอย้าย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอย้าย (กรณีพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการทั้ง 3
ราย ไม่ติดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งใดๆ โดยได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีเรียบร้อย
แล้ว และมีเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษจริง
3. คณะกรรมการตามคำสั ่ ง สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ ร ี เขต 3 ที่
291/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 , ที่ 339/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 และคำสั่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ 113/2562 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทุกรายแล้ว โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 3 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เพื่อพิจารณารับ
ย้ายต่อไป
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
จำนวน 3 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป
2. ขออนุมัติให้ย้ายได้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่ างรับย้ายโดยผ่านการ
อนุมติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.8 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/1273 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
เรื่อง การขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี
4. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/1536 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื อข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
5. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 369/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลฯ
6. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 370/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการรับโอนฯ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างหลังจากที่ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วน
ราชการอื่นแล้ว จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 16
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2563 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 3 ดำเนินการรับโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครรับโอน
ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2563
4. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคลฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผล
การพิจารณา ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลตามประกาศฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวปณิตา
เทพเทียน
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5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผลการพิจารณา ปรากฏว่า คณะ
กรรมการฯ มีมติอนุมัติการพิจารณาประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่งเดิมผู้ขอย้าย
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสาวปณิตา
เทพเทียน

ตำแหน่ง

นักวิชา
การ
พัสดุ

ตำแหน่ง

พิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่ง
สังกัด
เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

หมาย
เหตุ

ตำแหน่ง
ระดับ
ระดับ
กลุ่ม
สังกัด
เลขที่
สพป.
02-2- ปฎิบัติ เทศบาล นักวิชา อ 16 ปฏิบัติ บริหาร
รับโอน
กาญจนบุ
ร
ี
08การ
ตำบล
การ
การ
การเงิน
เขต 3
3205ทองผา พัสดุ
และ
001
ภูมิ
สินทรัพย์

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต่อไป
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น
เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวปณิตา
เทพเทียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.9 เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิด
หลังจากการพิจารณาย้าย และจากการคืนตำแหน่งว่างที่ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยจะ
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 5 อัตรา และขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 2
อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้
ใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 อัตรา
ความต้องการ
เลขที่ตำแหน่ง
รับเงินเดือน
อัตรา
ตำแหน่
ง
วิชาเอก ก.ค.ศ. กรมบัญชีกลาง
กำลัง
อันดับ
ขั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 อัตรา
1 วัดปรังกาสี ทองผาภูมิ เทคโนโลยี 5027 0006779
ครู
คศ.1 24,140 พอดี
ทางการศึกษา
เกณฑ์
2 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูมิ เทคโนโลยี 2815 0007172
ครู
คศ.2 27,200 พอดี
ทางการศึกษา
เกณฑ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 อัตรา
3 เขาวง
เลาขวัญ สังคมศึกษา 5845 0008469 ครูผู้ช่วย คศ.3 58,390 -1
พระจันทร์
4 เขาวง
เลาขวัญ คอมพิวเตอร์ 4421 0008467 ครูผู้ช่วย คศ.3 58,390 -1
พระจันทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 อัตรา
5 อุดมสิทธิ
สังขละบุรี คอมพิวเตอร์ 32501 0337952 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 16,170 -6
ศึกษา
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 2 อัตรา
ความต้องการ
เลขที่ตำแหน่ง
รับเงินเดือน
อัตรา
ที่ โรงเรียน
อำเภอ
ตำแหน่
ง
วิชาเอก ก.ค.ศ. กรมบัญชีกลาง
กำลัง
อันดับ
ขั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
1 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูมิ พลศึกษา 862 0000193
ครู
คศ.2 53,860 พอดี
เกณฑ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 อัตรา
2 ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ พลศึกษา 1245 0337024 ครูผู้ช่วย คศ.3 48,620 -4
วิทยา
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53 มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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 การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
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6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 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 ได้รับ เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
แล้ว ได้ร ับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู ให้ได้รับเงินเดือนในอัน ดับ คศ. 1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัต ิ ข อง
คณะรัฐมนตรี
ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัย
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดื อนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ,เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน
7 อัตรา ดังนี้
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ที่

สังกัด

อัตราว่างทั้งหมด
(อัตรา)

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 สพม.8
รวมทั้งสิ้น

3
2
2
7

อัตราว่างที่ใช้
บรรจุบัญชี
ขอใช้บัญชี
กศจ.กาญจนบุรี
กศจ.อื่น
2
1
2
1
1
5
2

รวม
3
2
2
7

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบัน
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 4 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 106 คน ซึ่งมีตำแหน่งว่างสายงาน
การสอน ที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งรอบที่ 11 จำนวน 5 อัตรา และขอใช้บัญชี จากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอื่น จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
การบรรจุและแต่งตั้ง

ที่

กลุ่มวิชาเอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ภาษาพม่า
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ดนตรีศึกษา
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตร
คหกรรม

บัญชีผู้สอบ
บัญชี กศจ.
ขอใช้บัญชี กศจ.
แข่งขันได้คงเหลือ
กาญจนบุรี (อัตรา) อื่น (อัตรา)
(คน)

หมดบัญชี
1
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
25
หมดบัญชี
หมดบัญชี
26
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
14
หมดบัญชี
หมดบัญชี

1
2
-

2
-

จำนวนอัตรา
ว่างที่ใช้ใน บัญชีคงเหลือ
(คน)
การบรรจุ
(อัตรา)

1
2
2
-

หมดบัญชี
1
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
25
หมดบัญชี
หมดบัญชี
25
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
12
หมดบัญชี
หมดบัญชี
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การบรรจุและแต่งตั้ง

ที่

กลุ่มวิชาเอก

21
22
23
24
25

ประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
แนะแนว
เทคโนโลยีทางการศึกษา

บรรณารักษ์
รวม

บัญชีผู้สอบ
บัญชี กศจ.
ขอใช้บัญชี กศจ.
แข่งขันได้คงเหลือ
กาญจนบุรี (อัตรา) อื่น (อัตรา)
(คน)

หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
40
หมดบัญชี
106

2
5

จำนวนอัตรา
ว่างที่ใช้ใน บัญชีคงเหลือ
(คน)
การบรรจุ
(อัตรา)

2

2
7

หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
38
หมดบัญชี
101

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา ใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชว่ ย
ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
ตาม
เกณฑ์
ก.ค.ศ.
น้อยกว่า 20 คน
1
21-40 คน
2
41-60 คน
3
61-80 คน
4
81-100 คน
5
101-120 คน
6
ก่อนประถม
ถึง ป.6
ขยายโอกาส

คำนวณ
ตาม
เกณฑ์
ก.ค.ศ.

1
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม

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

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

คณิต
คณิต
คณิต
คณิต

อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ

สังคม
สังคม

นักเรียนรวม 121 ขึ้นไป
ประถม ปฐมวัย ไทย
คณิต

อังกฤษ สังคม

ประถม ปฐมวัย ไทย

อังกฤษ สังคม

คณิต

7-8
ขึ้นไป

วิทยา
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์

เพิ่มเติม

หมายเหตุ (1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้กำหนดสาขาวิชาเอกในลำดับ
ถัดไปตามตารางนี้ มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้นแล้ว
จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้)
(2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา
เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด
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2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่
6 กันยายน 2561
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 5
อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ
2. ขออนุมัติ เรีย กผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่ส ถานศึกษาต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ ช่ว ย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อนำไปบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย (รายละเอียด
ดังเอกสารหมายเลข 18 หน้า 135-136)
3. ขออนุมัติให้ส ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัวผู้ส อบแข่งขัน ได้
ตลอดจนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 2 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด
5. ขออนุมัติเป็นหลักการ หากมีตำแหน่งว่างสายงานการสอนจากการขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอื่น มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราช การ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.10 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 2 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 3 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 การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วย 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 5 ราย เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครบสองปีแล้ว
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุกสามเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง มีผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 2 ราย
วันที่
บรรจุ

ผลการประเมิน ครั้งที่
4
5

วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู

ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

1

น.ส.สิทธินยี ์
อินสว่าง

วัด
เบญพาด

28 ธ.ค. 74.56 79.09 81.84 84.60 86.56 88.15 89.92
60
(บรรจุ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาต คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

94.26

31 พ.ค.
63

2

น.ส.วรารัตน์
สิงหกาญจน์
สกุล

บ้านหลุม
28 ธ.ค. 81.05
84.59 86.18 87.96 84.59 87.16 87.96
หิน
60
(บรรจุ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาต คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

89.73

31 พ.ค.
63

1

2

3

6

7

8
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 3 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

1

น.ส.กรรณิการ์

ร่มเกตุ
2

นายอนุชา
หิรัญลำไย

3

น.ส.อรอนงค์
เอกพงษ์

ผลการประเมิน ครั้งที่
วัน
วันที่
แต่งตั้ง
1
2
3
4
5
6
7
8
บรรจุ
เป็นครู
วิสุทธรังษี 5 พ.ค.
28 ก.พ.
70.21 75.16 81.28 84.64 88.38 91.20 93.70 96.54
60
63
(บรรจุ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาต คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
วิสุทธรังษี 28 ธ.ค.
28 ธ.ค.
74.93 77.49 80.06 84.40 85.57 91.50 95.66 98.22
60
62
บ่อพลอย 30 มี.ค.
30 มี.ค.
68.42 71.93 78.07 81.58 82.46 85.09 89.47 92.11
61
63
โรงเรียน

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบผลแล้ว ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 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 ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน 5 ราย
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้
ดำรงตำแหน่งครู และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 5 ราย
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.11 เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง)
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมินด้านที่ 1
และด้านที่ 2) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวั น ที ่ 22 พฤษภาคม 2558
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่า
ขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
4. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ 0213.4/ว17 ลงวั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2548
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ 0216.4/ว17 ลงวั น ที ่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวั น ที ่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
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. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ ศธ 0216.4/621 ลงวั น ที ่ 26 ธั น วาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อน
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
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2563 มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราย นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการร.ร.บ้านหนองสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2563 มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราย นายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอ
แล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้
คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ดังนี้
ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/
สถานศึกษา/วุฒิ
การศึกษา

คะแนนที่ได้
คะแนน กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผ่าน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

คะแนน

คะแนน
เต็ม

1 นายณัฐพล
นิพัทธ์ธรรมกุล
ผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ค.บ. ดนตรีศึกษา
วุฒิ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

ด้านที่ 1

100

70

94.00

94.00

97.00

95.00

ด้านที่ 2

100

70

92.70

90.20

96.00

92.90

2

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2

100
100

70
70

95.00
95.00

93.00
89.00

95.00
88.00

94.33
90.67

ที่

นายเกษม ประจักษ์ศิลป์
ผอ.ร.ร.วัดหนองลาน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน
คณะกรรมการ
ชุดที่ 1

ผ่านเกณฑ์/
17 มีนาคม
2563

ผ่านเกณฑ์/
21
กรกฎาคม
2563
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ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ
การศึกษา

1 นายณัฐพล
นิพัทธ์ธรรมกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ร.ร.บ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ค.บ. ดนตรีศึกษา
วุฒิ ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
2 นายเกษม ประจักษ์ศิลป์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ร.ร.วัดหนองลาน
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

รายการประเมิน
ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ

คะแนนรวม

ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ

คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ผ่าน

คะแนนที่ได้
คนที่ 1

คนที่ 2

60
40
100

39
26
70

42.50
29.00
71.50

42.50
28.00
70.50

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/วัน
คนที่ 3
พัฒนา)
42.50
ผ่าน/
28.00
4 ธ.ค. 62/
24 เม.ย. 60
70.50

60
40
100

39
26
70

57.50
26.00
83.50

57.50
26.00
83.50

57.50
26.00
83.50

ผ่าน/
28 พ.ย. 62/
26 เม.ย. 61

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้
1. แต่ ง ตั ้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ลื ่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เ ศษ
ราย
นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล และนายเกษม ประจักษ์ศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ทั้งนี้ ข้าราชการครูทั้ง 2 ราย ได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.12 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
ตาม ว 17/2552
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 ราย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 3 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 (เพิ่มเติม)
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เรื่อง
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
5.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 14 รายและได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 14
ราย ดังนี้

54
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
น.ส.อรอนงค์
ชูธัญญะ

คณะกรรมการ
สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
ชื่อ-สกุล
ภาษาไทย/ 1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว
22 พ.ค. 2563 2.นายนายธวัชชัย กองสี

ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

2.

นางธีรนุช ฉิมฉลอง
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์
วิทยา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ศษ.บ.การบริหารการศึกษา)

3.

นายวิศิษฎ์
พุทธประเสริฐ

วิทยาศาสตร์
/23 มิ.ย.2563

ภาษาไทย
/12 มิ.ย.2563

ครู ร.ร.ดิศกุล
ค.บ.(ภาษาไทย)

4.

น.ส.สุพิชฌาย์ กล้วยแดง
ครู ร.ร.บ้านหนองอีเห็น
ค.บ. (ภาษาไทย)

5.

น.ส.นภัชชา แดนพันธ์
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

6.

น.ส.ภัสสร สมประสงค์
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์
วิทยา)
ศศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาไทย
/25 มิ.ย.2563

ภาษาอังกฤษ
/30 มิ.ย.2563

ปฐมวัย
/9 ก.ค..2563

3.นางปิยพร ขำมาลัย
ครู ร.ร.วัดบ้านเก่า
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาไทย
1.ผอ.ร.ร.บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)
2.นางสุพิตรา เอี่ยมละออ
3.นางเขมณัฎฐ์ กุลขัว
ครู ร.ร.วัดชุกพี้
วิทยฐานะครูชำนาญการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1.ผอ.ร.ร.ดิศกุล
2.นางวันทนา เปลินเสวี
3.น.ส.สุพัตรา เตี่ยวซุ้ย
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง
วิทยฐานะครูชำนาญการ
สาขาวิชาภาษาไทย
1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองอีเห็น
2.นางวันทนา เปลินเสวี
3.น.ส.สุพัตรา เตี่ยวซุ้ย
ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้อง
วิทยฐานะครูชำนาญการ
สาขาวิชาภาษาไทย
1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองปล้อง
2.น.ส.จิราภรณ์ จันทรขันตี
3.น.ส.ศิวพร ชัยเจริญ
ครู ร.ร.วัดยางเกาะ
วิทยฐานะครูชำนาญการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.ผอ.ร.ร.บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)
2.นางน้ำอ้อย รักสัตย์
3.นางกุสุมา ชลอทรัพย์
ครู ร.ร.วัดชุกพี้
วิทยฐานะครูชำนาญการ
สาขาวิชาปฐมวัย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
นายประทีป ดวงเพียอ้ม
ครู รร.วัดหินดาด
วท.บ.(การส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก)

2.

นายเอกพล หล้าแหล่ง
ครู รร.บ้านลิ่นถิ่น
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

3.

น.ส.วรรณกร กลิ่นเกา
ครู รร.บ้านเขาสามชั้น
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

คณะกรรมการ
สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
ชื่อ-สกุล
1. ผอ.รร.วัดหินดาด
พลศึกษา/
2.
นายนิล โชคสงวนทรัพย์
22 มิ.ย. 2563
ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)
3. นายเถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร
ครู รร.บ้านหินดาด (ครูชำนาญการพิเศษ)
สาขาพลศึกษา
1. ผอ.รร.บ้านลิ่นถิ่น
พลศึกษา/
9 ก.ค. 2563 2. นายธีรวุฒิ กวางคีรี
ผอ.รร.บ้านหินดาด (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)
3. นายเถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร
ครู รร.บ้านหินดาด (ครูชำนาญการพิเศษ)
สาขาพลศึกษา
1. ผอ.รร.บ้านเขาสามชั้น
ปฐมวัย/
20 ก.ค. 2563 2. นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์
ผอ.รร.บ้านวังโพธิ์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)
3. นางฐิติรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์
ครู รร.บ้านวังโพธิ์ (ครูชำนาญการ)
สาขาปฐมวัย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
น.ส.อรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ครู รร.บ้านตลุงเหนือ
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา

2.

น.ส.สุกญ
ั ญารัตน์
ราชวัตร
ครู รร.บ้านหนองปรือ
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

คณะกรรมการ
สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
ชื่อ-สกุล
1. ผอ.ร.ร.บ้านตลุงเหนือ
ภาษาไทย/
18 มิ.ย. 2563 2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3. นางนพเกล้า กำลังเสือ
ครู รร.บ้านหนองประดู่
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาไทย
1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ
ศิลปะ
2. น.ส.สุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย
(นาฏศิลป์)/
16 ก.ค. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
3. น.ส.สาหร่าย วงษ์ทองดี
ครู รร.บ้านป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 3 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
นายรักษ์พล ฝอยทับทิม
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

2.

นางสาวนิภา คู้เจริญ
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ศษ.บ. สาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

3.

น.ส.นุจรีย์ รอดประสิทธิ์
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ค.ม.สาขาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานเกษตร)
18 มี.ค.2563

คณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี
2. นายธเนศ เหมือนว้า
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สาขา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นางสาวจำปี เอกฉันท์
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สาขา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ 1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
และเทคโนโลยี 2. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุล
ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม
(งานเกษตร)
10 ก.ค.2563 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สาขา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นางวาสนา บัวแสง
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สาขา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 1. ผอ. ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
15 ก.ค.2563 2. นางสาวจิตติพร ใจคำ
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สาขา ภาษาอังกฤษ
3. นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สาขา ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
จำนวน 14 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1)
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน

57
จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2
ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ
2. ให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ของผู ้ ข อรั บ การประเมิ น แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการฯ
ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 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 เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน 14 ราย
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.13 เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
ตาม ว 17/2552
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้ มีวิทยฐานะชำนาญการ
จำนวน 39 ราย ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 5 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 14 ราย
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 9 ราย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 11 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. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุ ด 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
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา 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 ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 39 ราย ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 5 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. นายวิเชษฐ์
หงษ์พงษ์
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า
“ลาดหญ้าวิทยา”
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

2. น.ส.ชญานิศ ชูชื่น

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
ผ่าน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เฉลี่ย
ประเมิน เต็ม
อนุมัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100
65 95.00 93.00 92.00 93.33 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 80.00 81.20 85.00 82.08 1 มิ.ย.2563
ด้านที่ 3 100
65 85.00 84.00 85.00

100
100
100

65
65
65

82.00
88.00
80.00

80.00
85.00
78.00

78.00
80.00
81.00

80.00 ผ่านการประเมิน/
84.00 1 มิ.ย.2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

87.00
81.25
89.00

93.00
87.50
94.50

92.00
90.00
85.00

90.67 ผ่านการประเมิน/
86.25 15 มิ.ย.2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

90.00
92.00
84.00

89.00
86.00
86.00

89.00
86.00
85.00

89.33 ผ่านการประเมิน/
88.00 16 มิ.ย.2563

5. น.ส.วัลยา ถิ่นวิฒนากูล ด้านที่ 1 100
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง
ด้านที่ 2 100
คศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ด้านที่ 3 100

65
65
65

94.00
90.00
90.00

94.00
90.00
87.00

92.00
91.00
89.00

93.33 ผ่านการประเมิน/
90.33 4 มิ.ย. 2563

ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.ม.(หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้)

3. น.ส.ระพีพร วงษ์ฝุง
ครู ร.ร.บ้านวังด้ง
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

4. นางกานดา เซี่ยงฝุง
ครู ร.ร.บ้านเขาตก
(ไตรเดชวิทยา)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 14 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. น.ส.สุภัคธีรา หงษ์โต
ครู รร.บ้านลิ่นถิ่น
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

2. น.ส.ณัฏฐกิตติ์
เล่าทรัพย์
ครู รร.บ้านเสาหงษ์
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

3. น.ส.กาญจณา
ขุนบรรจง
ครู รร.บ้านดงโคร่ง
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

4. น.ส.อรทัย พิมพ์ใจใส

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
ผ่าน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เฉลี่ย
ประเมิน เต็ม
อนุ
มัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100
65 87.00 85.00 86.00 86.00 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 89.00 87.00 88.00 88.00 29 พ.ค. 2563
ด้านที่ 3 100
65 85.00 84.00 86.00
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

100
100
100

65
65
65

94.00
92.50
90.50

88.00
88.25
86.50

90.00
91.25
89.50

90.67 ผ่านการประเมิน/
90.67 1 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

93.00
91.25
87.50

90.00
97.50
85.00

95.00
88.75
88.75

92.67 ผ่านการประเมิน/
92.50 1 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100

65
65
65

95.00
90.00
85.00

97.00
81.25
83.75

95.00
90.00
85.00

95.67 ผ่านการประเมิน/
87.08 1 มิ.ย. 2563

100
100
100

65
65
65

90.00
90.00
88.00

79.00
87.00
88.00

89.00
85.00
87.00

86.00 ผ่านการประเมิน/
87.33 1 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

91.00
83.00
82.00

90.00
82.00
84.00

90.00
80.00
80.00

90.33 ผ่านการประเมิน/
81.66 1 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

100
100
100

65
65
65

90.00
97.00
83.00

89.00
81.00
89.00

91.00
80.00
83.00

90.00 ผ่านการประเมิน/
86.00 1 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

95.00
96.00

96.00
97.00

98.00
98.00

96.33 ผ่านการประเมิน/
97.00 1 มิ.ย. 2563

93.00 90.00 95.00

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

88.00
89.00
88.00

ครู รร.บ้านดินโส
ด้านที่ 2 100
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ด้านที่ 3 100
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

5. น.ส.จิตติมา กล่อมจิต
ครู รร.บ้านดินโส
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

6. น.ส.นิโรบล ไชยยนต์
ครู รร.บ้านใหม่พัฒนา
ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

7. น.ส.มลธิชา
หล้าบ้านโพน
ครู รร.บ้านห้วยกบ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

8. น.ส.อรอุมา ตาพทิพย์
ครู รร.บ้านห้วยกบ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

9. น.ส.ศิรริ ัตน์ วงเวียน
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

88.00
89.00
89.00

90.00
91.00
92.00

88.67 ผ่านการประเมิน/
89.67 2 มิ.ย. 2563

61
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
10. น.ส.ทิพวรรณ
จันทร์กระสวย
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

11. นางนาตยา สวัสดี

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ

ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผ่าน
ประเมิน เต็ม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย อนุมัติไม่ก่อนวันที่

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

89.00
88.00
89.00

88.00
89.00
89.00

98.00
94.00
92.00

91.67 ผ่านการประเมิน/
90.33 2 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100

65
65
65

95.00
95.00
94.75

97.00
82.50
91.75

97.00
97.50
94.75

96.33 ผ่านการประเมิน/
91.66 4 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

85.00
78.75
78.50

84.00
78.75
78.50

85.00
78.75
78.50

84.67 ผ่านการประเมิน/
78.75 18 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

85.00
78.75
78.50

85.00
78.75
78.50

84.00
78.75
78.50

84.67 ผ่านการประเมิน/
78.75 18 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

85.00
78.75
78.50

85.00
78.75
78.50

84.00
78.75
78.50

84.67 ผ่านการประเมิน/
78.75 18 มิ.ย. 2563

ครู รร.บ้านแก่งระเบิด
ด้านที่ 2 100
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ด้านที่ 3 100
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

12. น.ส.วิภาดา ตาปะสี
ครู รร.สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

13. นายนิรันดร์ แสงดา
ครู รร.บ้านไร่
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

14. น.ส.วัลภา แพงแก้ว
ครู รร.บ้านไร่
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 9 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. น.ส.ศรัญญา เอี่ยมใจดี
ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21
(บ้านลำเหย)
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

2. น.ส.ทัศนีย์ ประทุมลี

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
ผ่าน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เฉลี่ย
ประเมิน เต็ม
อนุ
มัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100
65 90.00 92.00 94.00 92.00 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 86.25 86.25 91.25 87.91 12 พ.ค. 63
ด้านที่ 3 100
65 86.00 86.00 86.00
ด้านที่ 1

ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21
ด้านที่ 2
(บ้านลำเหย)
ด้านที่ 3
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

3. น.ส.ณัฐชยา กุลไธสง

ด้านที่ 1
ครู รร.บ้านยางสูง
ด้านที่ 2
ค.บ. ภาษาไทย
ด้านที่ 3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

100
100
100

65
65
65

90.00
86.25
85.50

90.00
86.25
85.50

93.00
88.75
85.50

91.00 ผ่านการประเมิน/
87.08 12 พ.ค. 63

100
100
100

65
65
65

90.00
86.25
86.00

92.00
86.25
86.00

94.00
91.25
86.00

92.00 ผ่านการประเมิน/
87.91 12 พ.ค. 63

62
คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผ่าน
ประเมิน เต็ม
เฉลี่ย อนุมัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 93.00 92.33 ผ่านการประเมิน/
ครู รร.บ้านหนองปลิง
ด้านที่ 2 100 65 85.00 87.50 85.00 85.83 12 พ.ค. 63
ค.บ. คณิตศาสตร์
ด้านที่ 3 100 65 84.00 83.50 85.00
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
5. น.ส.ศิราภรณ์ เทวะผลิน ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 92.00 93.33 ผ่านการประเมิน/
ครู รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ด้านที่ 2 100 65 92.50 83.75 85.00 87.08 13 พ.ค. 63
ศษ.บ. มัธยมศึกษาด้านที่ 3 100 65 85.00 88.00 85.00
คณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
4. นายกรวัฒน์ ภูฆัง

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

6. นายชลธิศ ศรีม่วงพงษ์

ด้านที่ 1

ครู รร.อนุบาลหนองปรือ
ด้านที่ 2
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ด้านที่ 3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

7. น.ส.นฤมล วรรณโส

ด้านที่ 1
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ
ด้านที่ 2
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
8. น.ส.ศิรินันท์ รูปเทวิน ด้านที่ 1
ครู รร.บ้านน้ำโจน
ด้านที่ 2
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 3
ค.ม. หลักสูตรและการจัดการ

100
100
100

65
65
65

92.00
92.50
91.25

88.00
85.00
87.50

90.00
87.50
91.25

90.00 ผ่านการประเมิน/
88.33 13 พ.ค. 63

100
100
100

65
65
65

95.00
88.75
90.00

94.00
87.50
88.75

92.00
88.75
88.75

93.66 ผ่านการประเมิน/
88.33 13 พ.ค. 63

100
100
100

65
65
65

97.00
97.50
85.50

95.00
95.00
84.50

93.00
95.00
84.50

95.00 ผ่านการประเมิน/
95.83 13 พ.ค. 63

100
100
100

65
65
65

88.00
90.00
84.50

88.00
87.50
84.50

88.00
87.50
84.50

88.00 ผ่านการประเมิน/
88.33 14 พ.ค. 2563

เรียนรู้

9. น.ส.รจนา นันท์ชัย

ด้านที่ 1
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านที่ 2
วท.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ด้านที่ 3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 11 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. น.ส.ปวีณส์ ุดา ขยันการ
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
ผ่าน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เฉลี่ย
ประเมิน เต็ม
อนุมัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100
65 95.00 85.00 84.00 88.00 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 98.75 85.00 91.25 91.67 24 ธ.ค. 2562
ด้านที่ 3 100
65 83.50 85.00 90.00

ศษ.บ. สาขาภาษาไทย
ศษ.ม. สาขาการสอนภาษาไทย

2. น.ส.อุทุมพร พันธ์หนอย ด้านที่ 1
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ด้านที่ 2
วท.บ. สาขาวิทยาการ
ด้านที่ 3
คอมพิวเตอร์

100
100
100

65
65
65

87.00
75.00
71.50

98.00
95.00
71.50

99.00
95.00
71.50

94.67 ผ่านการประเมิน/
88.33 3 ม.ค. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

99.00
93.50
96.25

99.00
93.50
96.25

99.00
93.50
96.25

99.00 ผ่านการประเมิน/
93.50 29 เม.ย. 2563

วท.ม. สาขาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

3. นายพงศกร ชูชื่น
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา

63
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
4. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์
สิงห์เมืองพรหม

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ

ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผ่าน
ประเมิน เต็ม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย อนุมัติไม่ก่อนวันที่

65
65
65

54.00
75.00
92.50

87.00
82.50
97.50

76.00
92.50
95.00

72.33 ผ่านการประเมิน/
83.33 1 พ.ค. 2563

100
100
100

65
65
65

96.00
95.00
93.50

95.00
90.00
91.50

97.00
95.00
92.50

96.00 ผ่านการประเมิน/
93.33 12 พ.ค. 2563

ด้านที่ 1 100

65
65
65

93.00
90.00
90.50

93.00
91.25
88.50

91.00
90.00
89.50

92.33 ผ่านการประเมิน/
90.42 15 พ.ค. 2563

100
100
100

65
65
65

93.00
83.75
73.50

92.00
85.00
83.50

98.00
98.75
85.50

94.33 ผ่านการประเมิน/
89.17 15 พ.ค. 2563

8. นายคชานนท์ ธนะสกุล ด้านที่ 1 100
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ด้านที่ 2 100
ศษ.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ด้านที่ 3 100

65
65
65

97.00
88.75
83.75

96.00
88.75
83.75

95.00
88.75
83.75

96.00 ผ่านการประเมิน/
88.75 15 พ.ค. 2563

9. น.ส.กิ่งกาญจน ทองใย

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

96.00
93.75
95.00

93.00
90.00
95.00

95.00
93.75
95.00

94.67 ผ่านการประเมิน/
92.50 15 พ.ค. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

98.00
95.00
89.25

98.00
95.00
81.75

96.00
95.00
81.75

97.33 ผ่านการประเมิน/
95.00 16 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

81.00
75.00
72.50

79.00
72.50
72.50

76.00
72.50
74.50

78.67 ผ่านการประเมิน/
73.33 19 มิ.ย. 2563

ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต
กศ.บ. สาขาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

5. น.ส.ศิริวรรณ เทวะผลิน ด้านที่ 1
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ด้านที่ 2
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ด้านที่ 3
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

6. น.ส.ศิริพร แกล้วการไร่

ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ด้านที่ 2 100
ศษ.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ด้านที่ 3 100
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

7. น.ส.กรุณา กังสนานนท์ ด้านที่ 1
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ด้านที่ 2
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ด้านที่ 3
ศษ.ม. สาขาการสอน
คณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

10. น.ส.ทิพย์สดุ า
ประดาสุข
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง

กศ.บ. สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

11. น.ส.สุดาทิพย์ อารินทร์
ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม
กศ.บ. สาขาการสอน
ภาษาจีน
ศศ.ม. สาขาการสอน
ภาษาจีน
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
นำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 ราย มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จึงเห็นสมควร ดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 39 ราย
2. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 39 ราย
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 39 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2
เกิน 1 ขั้น
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 39 ราย
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 39 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 39 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2
เกิน 1 ขั้น
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.14 เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 22 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 54)
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุล าคม 2548 เรื่อง
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึ้น
8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27
กันยายน 2553 เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อ
ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3
ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 27 ราย ดังนี้
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2.1
2.2
2.3
2.4

ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

จำนวน 18 ราย
จำนวน 6 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 2 ราย

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา
อนุมัติ มีผ ลไม่ก่อนวันที่ส ำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่ ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย
คะแนนที่ได้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ผ่าน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน งานประดิษฐ์) (กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1)
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. นางสุพัตรา
60
39 57.50 57.50 57.50
40
26 26.00 26.00 26.00
แสงอรุณ ผลงานทางวิชาการ
ครู ร.ร.บ้านหนองปากดง
คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50
ที่

ค.บ (การประถมศึกษา)

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

ผ่านเกณฑ์/
12 มิ.ย.62/
14 ส.ค.60

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรณีปรับปรุงครั้งที่ 2)
2.

น.ส.สายฝน แก้วจันทร์
ครู ร.ร.บ้านหัวหิน
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

43.75 43.75 43.75
27.00 27.00 27.00
70.75 70.75 70.75

ผ่านเกณฑ์/
21 ม.ค.2563/
26 มิ.ย.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย
คนที่ 2

คนที่ 3

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

57.50 57.50
26.00 26.00
83.50 83.50

57.50
28.00
85.50

ผ่านเกณฑ์/
15 ม.ค. 63/
26 มิ.ย. 63

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. นายสวาด
60
39 57.50 57.50 57.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 26.00 27.00 27.00
พรหมชนะ
คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 84.50
ครู รร.วัดสระด่าน

ผ่านเกณฑ์/
13 เม.ย. 63/
17 มี.ค. 61

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ผ่าน
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย
1. นางวาสนา เวชวิฐาน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
60
39
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26
ครู รร.บ้านพุม่วง-พุพง
คะแนนรวม 100 70
วุฒิ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ที่

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
(เดิมดำรงตำแหน่งครู รร.
หลุงกัง สพป.กาญจนบุรี
เขต 3)

คะแนนที่ได้
คนที่ 1

67
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย
คะแนนที่ได้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ผ่าน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย (รายปรับปรุง) 1 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. น.ส.แสงสุวรรณ
60
39 46.25 46.25 46.25
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 26.00 26.00 26.00
ออมสิน
ที่

ครู ร.ร..บ้านตลุงเหนือ
ค.บ.การประถมศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

คะแนนรวม

100

70

72.25

72.25

72.25

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

ผ่านเกณฑ์/
27 ก.ย. 62/
14 ส.ค. 60

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 22 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ผ่าน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย
1. นายบุญเลิศ แสวงทอง ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
60
39 51.00
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 26.00
ผอ.พังตรุราษฎร์รังสรรค์
วท.บ. ภูมิศาสตร์
คะแนนรวม 100 70 77.00
ที่

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

คะแนนที่ได้
คนที่ 2

คนที่ 3

51.00 51.00
26.00 24.00
77.00 75.00

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2 นายปริญญา
60
39 57.50 57.50 57.50
ผลงานทางวิชาการ
40
26 27.00 24.00 27.00
เหลืองแดง
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
คะแนนรวม 100 70 84.50 81.50 84.50

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

ปรับปรุง ครั้งที่ 1

ปรับปรุง ครั้งที่ 1

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 3 ราย
3 น.ส.รภีพร เมืองวงษ์ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
60
39 57.50 57.50 57.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 26.00 27.00 26.00
ครู ร.ร.ประชามงคล
วท.บ. วิทยาการ
คะแนนรวม 100 70 83.50 74.50 83.50
คอมพิวเตอร์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

4

5

น.ส.สุนัน สุกุลธนาศร

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
บำรุง
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

นายเจษฎา ศรีนวล

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.พระแท่นดงรัง
วิทยาคาร
วท.บ. คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ผ่านเกณฑ์/
8 พ.ค.63/
24 เม.ย.60
(ใบผ่านการพัฒนาฯ
หมดอายุ อยู่ระหว่าง
การขอรับการพัฒนาฯ
ใหม่)

60
40
100

39
26
70

57.50 57.50 57.50
26.00 28.00 26.00
83.50 85.50 83.50

ผ่านเกณฑ์/
8 เม.ย.63/
24 เม.ย.60

60
40
100

39
26
70

57.50 57.50 57.50
26.00 29.00 26.00
83.50 86.50 83.50

ผ่านเกณฑ์/
20 ก.พ.63/
19 ต.ค.61

68
ความเห็นกรรมการ
คะแนนที่ได้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
(วันอนุมัติ/
ที่
รายการประเมิน เต็ม
ผ่าน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
วุฒิการศึกษา
วันพัฒนา)
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6 น.ส.พรเพ็ญ สืบบุก
60
39 46.25 46.25 46.25
ปรับปรุง ครั้งที่ 2
ผลงานทางวิ
ช
าการ
26.00
26.00
24.00
40
26
ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยา
คม
คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 70.25

ศษ.บ. สังคมศึกษา
ศษ.ม. สังคมศึกษา

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 5 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7 น.ส.นิภาพร
60
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
พรพิไลสวัสดิ์
100
ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ย
คะแนนรวม

39
26
70

42.50 42.50 42.50
25.00 27.50 27.50
67.50 70.00 70.00

ปรับปรุง ครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

45.00 45.00 45.00
25.00 26.00 26.00
70.00 71.00 71.00

ปรับปรุง ครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

37.50 37.50 37.50
25.00 25.00 25.00
62.50 62.50 62.50

ไม่ผ่านเกณฑ์/

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
25.00 26.00 26.00
72.50 73.50 73.50

ปรับปรุง ครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

40.00 40.00 40.00
25.00 25.00 25.00
65.00 65.00 65.00

ไม่ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 4 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12 น.ส.ดิฐารัตน์
60
ผลงานทางวิ
ช
าการ
.
40
ลีวรางกุล
100
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
คะแนนรวม

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 26.00 26.00
73.50 73.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
22 เม.ย.62/
6 พ.ย.60

วิทยาคม
ค.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์

8

9

น.ส.สุชาดา รักคง

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

นางนทีกานต์
สระทองอ่อน

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม
ค.บ. คณิตศาสตร์
10 นางกมลฉัตร

โล่ห์สุวรรณ
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี
ค.บ. คณิตศาสตร์
(ปัจจุบันย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง ผอ รร.บ้านทุ่ง
มะขามเฒ่า (สพป.กจ.1)
11 นายบุญเลิศ ทองหาร
. ครู ร.ร.พระแท่นดงรัง
วิทยาคาร
ค.บ. คณิตศาสตร์

วท.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ศษ.ด.การวิจัยและ
ประเมิน
ทางการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

69
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
ที่
รายการประเมิน เต็ม
ผ่าน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
13 นางอรสุชา
60
39 52.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
.
40
26 26.00
ภัทรสิริวรกุล
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
คะแนนรวม 100 70 78.50

คะแนนที่ได้
คนที่ 2 คนที่ 3
52.50 52.50
26.00 26.00
78.50 78.50

วท.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

14 นายก่อกิจ ธีราโมกข์
. ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
วท.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. วิทยาการคณนา
15 นายสุวรรณ บุญศรี
. ครู ร.ร.ประชามงคล
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

คะแนนรวม

ผ่านเกณฑ์/
11 มิ.ย.62/
24 เม.ย.60

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 26.00 26.00
73.50 73.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
8 ก.ค.62/
22 มี.ค.61

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 26.00 26.00
73.50 73.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
27 พ.ค.62/
24 เม.ย.60

กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย
16 นายสันต์ พรหมผลิน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
60
39 42.50 42.50 42.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
. ครู ร.ร.กาญจนานุ
40
26 28.00 28.00 28.00
เคราะห์ จังหวัด
กาญจนบุรี
ศศ.บ. พลศึกษา

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

100

70

70.50 70.50

60
40
100

39
26
70

57.50 57.50 57.50
27.00 27.00 24.00
84.50 84.50 81.50

ปรับปรุง ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 4 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18 น.ส.นิติมา รุจิเรขา
60
. สุวรรณครู ร.ร.เฉลิมพระ ผลงานทางวิชาการ
40
เกียรติสมเด็จพระศรี
คะแนนรวม 100

39
26
70

45.00 45.00 45.00
26.00 26.00 26.00
71.00 71.00 71.00

ผ่านเกณฑ์/
26 ก.ค.62/
19 มี.ค.61

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 26.00 26.00
73.50 73.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
6 ก.ย.62/
24 เม.ย.60

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 26.00 26.00
73.50 73.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
30 ส.ค.62/
20 ส.ค.61

17 นางศิรินภา ชูศรี
. ครู ร.ร.พังตรุราษฎร์
รังสรรค์
กศ.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

นครินทร์ กาญจนบุรี
วท.บ. เคมี
กศ.ม. เคมี

19 นางสมใจ พูนนำเภา
. ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า
กาญจนบุรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

20 นางนิตยา เศษวิกา
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี
วท.บ. เคมี
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

70.50

ผ่านเกณฑ์/
11 ก.ย.62/
24 เม.ย.60

70
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
วุฒิการศึกษา
21 น.ส.เขมิกา เยียวยา

คะแนน คะแนน
รายการประเมิน เต็ม
ผ่าน

คะแนนที่ได้

60
40
100

39
26
70

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
45.00 45.00 45.00
26.00 26.00 26.00
71.00 71.00 71.00

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 3 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
22 นางดุจดาว นุชนุ่ม
60
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
คะแนนรวม 100

39
26
70

53.75 53.75 53.75
26.00 26.00 26.00
79.75 79.75 79.75

ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

ผ่านเกณฑ์/
18 ก.ย.62/
6 พ.ย.60

ผ่านเกณฑ์/
15 พ.ย.62/
22 ส.ค.58
(ใบผ่านการพัฒนาฯ
หมดอายุ อยู่ระหว่าง
การขอรับการพัฒนาฯ
ใหม่)

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
1. คณะกรรมการชุดที่ 2 ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 27 ราย ดังนี้
1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 18 ราย
1.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 6 ราย
1.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จำนวน 1 ราย
1.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จำนวน 2 ราย
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 18 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น
3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่
ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 7 ราย (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 6 ราย และปรับปรุง ครั้งที่ 2 ภายใน
เดือน 3 เดือน จำนวน 1 ราย)
4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 2 ราย
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน

71
เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จำนวน 27 ราย
2. ขออนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จำนวน 1๘ ราย
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 18 ราย ทั้งนี้ ไม่
ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของ
อันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2 จำนวน 27 ราย
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.3 จำนวน ๑๘ ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑๘ ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม)
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.15 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ (ว 21/2560)
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้

73
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ าเอกสารหลั ก ฐานไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ว นสมบู รณ์ ให้ส ำนัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน
- ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ้ ข อมี ว ิ ท ยฐานะหรื อ เลื ่ อ น
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ
วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

รับ
เงินเดือน

สถานศึกษา/รร.

อำเภอ/จังหวัด

เสนอขอรับการ
ประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1

น.ส.บุพกานต์ ศรีโมรา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ครู

ครูชำนาญการ 34,340

กาญจนานุเคราะห์

เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี

7 ก.พ. 2563

คณะกรรมการประเมิ น ได้ ส รุ ป ผลการตรวจสอบคุ ณ สมบั ต ิ แ ละผลการประเมิ น ของผู ้ ข อรั บ การ
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 ราย (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 19 หน้า 137)
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
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จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น
1. ขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย
2. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู
ชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.16 เรื่อง การร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม
ในการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ของ
นายโกสิ ฐ นั นทิ นบั ณฑิ ต ตำแหน่ งผู ้ อำนวยการโรงเรี ยนบ้ านหนองตายอด สั งกั ดสำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน
2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ด้วย นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมในการพิจารณา การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โดยมีประเด็น การร้องทุกข์และขอ
ความเป็นธรรมดังต่อไปนี้
1. ไม่ปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณากลั่นกรองตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีมติให้ใช้ต ำแหน่งว่างเพื่อพิจารณา
รับย้าย แต่เมื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2563 ได้มีการลงมติให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
2. ไม่นำคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 มาพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องจาก
คำร้องขอย้ายยังไม่ถูกยกเลิก
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า มติที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นการพิจารณารอบด้านและมีการ
ลงมติที่เป็นธรรมโดยเล็งเห็นประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ทุกประการ
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
ตามประเด็นการร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมของ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง
ตายอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยจะให้มีการทบทวนตามร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรมหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
มติ กศจ.
กศจ.กาญจนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้ยกคำร้องทุกข์ เนื่องจากมติของ กศจ. เป็นการพิจารณาด้วยความ
เป็นธรรมอย่างรอบคอบและรอบด้านต่อทุกฝ่ายแล้ว และเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กำหนด และมอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการ
ตอบหนังสือชี้แจงกรณีการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมไปยัง นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต เพื่อทราบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบกับ กคศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขต
ให้ส่งคำร้องขอย้าย เสนอ กศจ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและ
รวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งก ำหนดประชุม
กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวปิยนาถ สืบเนียม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอนันต์ กัลปะ)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
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