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ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย
รับทราบการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำหรับการย้ายกรณีพิเศษ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒
รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
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ขอความเห็ น ชอบในการใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ย และโอนเปลี ่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติ ดำเนิน การคัดเลือก/การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
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ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน
ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ขออนุมัติ ดำเนิน การคัด เลื อ กบุ คคลเพื่ อบรรจุ และแต่งตั้ง ให้ ด ำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขออนุมัติป ฏิทิน ในการดำเนินการย้ายผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ขออนุ ม ั ติ ต ั ด โอนตำแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไป
กำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ขอส่ ง คำร้ อ งขอย้ า ยของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอื่น หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การกำหนดสั ด ส่ ว นของจำนวนตำแหน่ ง ว่ า ง ตำแหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี
2563
ประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ขออนุ ม ั ติ ผ ลการประเมิ น บุ ค คลและผลงานเพื ่ อ เลื ่ อ นและแต่ ง ตั้ ง
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
การ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
2
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการ ราย นาง
พิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(กรณีพิเศษ)
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ป ฎิ บ ัต ิห น้า ที่ ส อนคนพิ การ ( พ.ค.ก.) กรณีขอรับ พ.ค.ก.
ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม
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ระเบียบวาระที่ 6.14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรื อ นสามั ญ ไปบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษาอื ่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระเบียบวาระที่ 6.15 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
ระเบียบวาระที่ 6.16 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง)
ระเบียบวาระที่ 6.17 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่
3) ตาม ว 17/2552
ระเบียบวาระที่ 6.18 การประเมิน และแต่งตั้งข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
เพื่อให้มี วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552
ระเบียบวาระที่ 6.19 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม
ว 17/2552
ระเบียบวาระที่ 6.20 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
(ว 21/2560)
ระเบียบวาระที่ 6.21 ขออนุมัติส่งคืนตำแหน่งว่างกลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาสำรวจความต้องการวิชาเอกใหม่ และเพื่อใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ระเบียบวาระที่ 6.22 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ระเบียบวาระที่ 6.23 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 9/2563
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
(นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี)
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอาดุลย์ พรมแสง)
3. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
(นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร)
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
(นายภูวเดช อินทรพรหม)
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
(นายมณฑล ภาคสุวรรณ์)
6. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายสุรสีห์ พลไชยวงศ์)
7. ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายชนะ อปราชิตา)
8. พลโทเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายโอภาส เจริญเชื้อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายบุญชู วิวัฒนาทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ กัลปะ)
12. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศึกษาธิการภาค ๓
ติดราชการ
(นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3)
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ติดราชการ
(นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์)
3. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ติดราชการ
(นางอรณิช วรรณนุช)
4. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ติดราชการ
(นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์)
5. นายโอภาส ต้นทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ติดราชการ การไปรักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. นางพรทิพย์ สันทัด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ติดราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวีระกิจ เม่งอำพัน
2. นายอุดม สืบบุก
3. น.ส.เบ็ญจา กากะนิก
4. น.ส.กัญญภัทร ใหม่เมือง
5. นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม
6. นายประจักษ์ หลวงประสาร
7. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง
8. น.ส.ศรัณย์ยมล จินจารักษ์
9. นางนันทญาพร สุชาสันติ
10.น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์
11. น.ส.ดาราณี แต่แดงเพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล สพม.8
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 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 เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 อนุ มั ติ ใ ห้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 9 อัตรา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2,3,4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมา
รายงานตัวและเลือกโรงเรีย น จำนวน 9 ราย ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง จำนวน 9 ราย ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 482/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ มีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอก
สังคมศึกษาสละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย จึงดำเนินการเรียก ตัวสำรองกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษามาเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งแทนให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่เรียกบรรจุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
บรรจุที่โรงเรียน
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1 นางสาวพรทิมา อภัยรัตน์
60
สละสิทธิ์
2 นางสาวธันย์ชนก เชื้อเล็ก
61
3210
บ้านตลุงเหนือ/สพป.กจ.4
3 นางสาวสมหญิง บุญเสริมถาวรนิจ 62
862
บ้านห้วยเสือ/สพป.กจ.3
4 นางสาวบุญนำ ฟ้อนรำดี
63
1034
บ้านเหมืองสองท่อ/สพป.กจ.3
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1 นายวิชัย จุ้ยจินดา
73
32501
อุดมสิทธิศึกษา/สพม.8
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
1 นางสาวกันตพร จิตะหงส์
17
3105
บ้านวังใหญ่/สพป.กจ.4
2 นายภูริศ วรรณคาม
18
4042
บ้านพนมนาง/สพป.กจ.2
3 นางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม
19
5027
วัดปรังกาสี/สพป.กจ.3
4 นางสาวพัทธ์ธีรา บุญล้อม
20
120290 ประชามงคล/สพม.8
5 นางสาววรางคณา ชิราวัธน์
21
2815
บ้านห้วยเสือ/สพป.กจ.3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
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4.2 เรื่อง รับทราบการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำหรับการย้ายกรณีพิเศษ
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัด มีความประสงค์ขอย้าย กรณีพิเศษ ราย นางจารุณี ประสงค์สิทธิ์ ตำแหน่งครู
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม, โรงเรียนบ้านพุเลียบ, โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า
“ลาดหญ้าวิทยา”, โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น, และโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในเครือข่ายหนองบัว -แก่งเสี้ยน, เครือข่ายลาดหญ้า,
เครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว, เครือข่ายหนองขาวท่าล้อ ยกเว้น โรงเรียนใน ต.หนองขาว และเครือข่ายวังด้ง -ช่อง
สะเดา ยกเว้น โรงเรียนใน ต.ช่องสะเดา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กรณี
ติดตามคู่สมรส ซึ่งคู่สมรสของข้าราชการดังกล่าว ได้แก่ นายมานะ ประสงค์สิทธิ์ สมรสเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาแหลม สังกัดส่วน
อุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ต่อมาได้มีคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการประจำเขตห้ามสัตว์
ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มีผลตั้งแต่วนั ที่
12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามคำสั่งสำนักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่ 0143/2563 สั่ง ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้จัดทำหนังสือหารือถึงสำนักงาน
ก.ค.ศ. ว่า ข้าราชการดังกล่าวถือเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีพิเศษ กรณีย้ายติดตามคู่สมรส ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 หรือไม่
บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง

ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดที่จะพิจารณากรณีการย้ายให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีประเด็นใดที่ไม่ชัดเจนซึ่งไม่อาจพิจารณาได้และมีมติให้หารือ ก.ค.ศ. ให้ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่พิจารณาและมีมติให้หารือ ก.ค.ศ. โดยกำหนดประเด็นที่ขอหารือให้ชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่มีผู้รับรองความถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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4.3 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒
ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้
ผู ้ ผ ่ า นการคั ดเลื อ กเพื ่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ง ให้ ดำรงตำแหน่ งผู้ อ ำนวยการสถานศึก ษา ให้ ม ี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่
สถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะที่ ๑ คณะที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุ กด้าน และคณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงาน
ครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื ้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสัม ฤทธิ ผ ล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ เขต ๔ จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๔ คน
เพื่อประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน
สัมฤทธิผล โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ รอบ โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงาน ครบ ๖
เดือนแรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ เขต ๔ ได้ส่งผลการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ จำนวน 5 ราย สรุปเป็นตารางดังนี้
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาที่
ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง

นายอำนาจ นกดำ
นายสังสรรค์ สายมี

3

น.ส.รจนา
ล้ำเลิศ
นายวิฑูรย์
สถิตยานุรักษ์
นายณัฐวุฒิ
บ้านหนองสำโรง
ชัชวาลย์วัฒนะกุล

5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

(๖ เดือนแรก)
ผ่าน

ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง

ผลการประเมิน ครั้งที่ ๒
(ครบ๑๒ เดือน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย
บ้านเขาช้าง
✓
✓
บ้านห้วยเขย่ง
✓
✓
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย
บ้านหนองขอนเทพ
✓
✓
พนม
บ้านลำอีซู
✓
✓

1
2

4

ผลการประเมิน ครั้งที่ ๑

✓

✓

รวมผลการประเมิน

ครั้งที่ ๑ และ ๒
ผ่าน

✓
✓
✓
✓
✓

ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง
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4.4 เรื่อง รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 952/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 822/2559 คดีระหว่าง
นางสาวอภิญญา เฮงพระพรหมหรือนางอภิญญา ประกอบผล ผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินโส กับพวก
รวม ๖ คน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยคดีนี้นางสาวอภิญญา เฮงพระพรหม หรือนางอภิญญา ประกอบผล ผู้ฟ้องคดี ดำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดินโส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ได้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และต่อมาผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอกลับเข้ารับราชการ โดยมติที่ประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๓๐ แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุได้ก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในระหว่างเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบกับพฤติกรรมส่วนตัวและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเคยถูกดำเนินการทางวินัยฯ จึงเห็นว่า
ผู้ฟ้องคดี มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับ การเป็นครู และช่ว งเวลานั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๓ มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลความจำเป็นใด ๆ และไม่เป็น
ประโยชน์กับทางราชการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ต่อมาศาลปกครองกลาง มีคำ
พิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงเป็นการกระทำ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ ก ำหนดนั ด ฟั ง คำพิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ในคดี ห มายเลขดำที่
952/2556 คดีห มายเลขแดงที่ 822/2559 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 5 โดยสรุปพอสังเขปดังนี้
1.การมีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยความเห็นชอบของ ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 6 จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจตามขอบเขตและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย
2.การที่เจ้าหน้าที่รับฟังพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มาโดยไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ในการพิจ ารณาทางการปกครองเจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่ องนั ้ น ๆ
มีดุลยพินิจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นไปตามมาตรา
28 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
3.มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติว่า คำสั่ง
ทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ (2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ดุลยพินิจคำสั่ งที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายอ้างอิง
พร้อมทั้งข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจครบถ้วนแล้ว กรณี ด ั ง กล่ า วจึ ง เป็ น การกระทำที ่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น การที่ศาลปกครอง
ชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า
84-118 )
จึงเรียนมาเพิ่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
5.1

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน
11 ราย ดังนี้
1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย
2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำนวน 7 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 600 ทุนต่อปี รวม
ทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 6,000 ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2577 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,911,250,000
บาท สัดส่วนการจัดสรรทุน จำแนกเป็น 35 : 50 : 15 ได้แก่ (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ
210 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ปีละ 10 ทุน (2) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีละ 300 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน และ (3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ 90 ทุน
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน
2558 และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
สามารถเรียนต่อได้ จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง
จะยังประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองหลังสำเร็จ
การศึกษา
1.3 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้
เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความสำนึกในความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2.กลุ ่ ม เป้ า หมายผู ้ ร ั บ ทุ น การศึ ก ษา เป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และสามเณรที ่ ก ำลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือหลักสูตรวิชาชีพ มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าอยู่ในระดับ
ต่ำ รวมทั้งขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนสำเร็จระดับ
ปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็นพลเมืองดี และรักแผ่นดินถิ่นเกิด ส่วน
สามเณรควรเป็นผู้สืบศาสนทายาทที่ดี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
3.อัตราการให้ทุนการศึกษา
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25,000 บาท ต่อคนต่อปี
3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
30,000 บาท ต่อคนต่อปี
3.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 55,000 บาท ต่อคนต่อปี
3.4 ระดับปริญญาตรี
55,000 บาท ต่อคนต่อปี
4. กลไกกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4.1 ส่วนราชการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในแต่ละปีการศึกษา
และรายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ
4.2 ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบ
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางดำเนินการพิจารณาและจัดสรร
ทุนการศึกษาต่อไป
4.3 ส่วนราชการต้นสังกัด ดำเนินการจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน หลังเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี
4.4 ส่วนราชการทุกระดับประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา
4.5 คณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีต่อกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารีทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
5.1 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ
5.2 เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ห่างไกล และการคมนาคมยากลำบาก
5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จจนจบตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองมีความเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
5.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไม่ต่ำกว่า 2.50
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5.5 ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
5.6 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.7 เป็นผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.8 มีสุขภาพแข็งแรง
5.9 มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยสามารถ
พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและอื่นๆเป็นองค์ประกอบ
5.10 มีแนวโน้มที่จะศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร โดยสามารถพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) และข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ละระดับการศึกษา และอื่นๆเป็นองค์ประกอบ
6. การดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาจัง หวัดกาญจนบุรี โดยนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
6.1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคั ดเลือกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นางสาวกรรณิกา ยอดดอนไพร
ม.4 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อ.บ่อพลอย
2) นางสาวบงกช ชัยสูตร
ม.4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา
3) นางสาวพลอยไพลิน พรหมพันธุ์ ม.4 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม อ.ท่าม่วง
4) นางสาวนิษา ชื่นสุวรรณ
ม.4 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ.ทองผาภูมิ
6.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลื อกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 ราย ได้แก่
1) นายภูชัยวัฒน์ ทองแดง
ปวช.3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
2) นางสาวปภานัน นวลฝ่าย
ปวช.1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
3) นางสาวนารีรัตน์ ศรีเจริญ
ปวช.1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4) นางสาววัณภา นารากร
ปวช.1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
5) นายสมชาย ปวช.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
6) นางสาวสุชาวดี ผกาศรีสุข
ปวช.3 สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
7) นายชนกันต์ ชโยดมวสุธร
ปวช.3 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า หน่ว ยงานการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้สมควรได้รับทุน จำนวนตามโควตาที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง กำหนดให้ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกสังกัด ต้องนำรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางดำเนินการพิจารณา
และจัดสรรทุนการศึกษา
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโปรด
เห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ของหน่วยงาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดแล้ว จำนวน 11 ราย ดังนี้
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1).นางสาวกรรณิกา ยอดดอนไพร
ม.4 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อ.บ่อพลอย
2).นางสาวบงกช ชัยสูตร
ม.4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา
3).นางสาวพลอยไพลิน พรหมพันธุ์ ม.4 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม อ.ท่าม่วง
4).นางสาวนิษา ชื่นสุวรรณ
ม.4 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ.ทองผาภูมิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) นายภูชัยวัฒน์ ทองแดง
ปวช.3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
2) นางสาวปภานัน นวลฝ่าย
ปวช.1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
3) นางสาวนารีรัตน์ ศรีเจริญ
ปวช.1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4) นางสาววัณภา นารากร
ปวช.1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
5) นายสมชาย ปวช.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
6) นางสาวสุชาวดี ผกาศรีสุข
ปวช.3 สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
7) นายชนกันต์ ชโยดมวสุธร
ปวช.3 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มติ กศจ เห็นชอบตามที่เสนอ
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5.2

เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “สิรีสี”

คำขอ
ด้ว ย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบในการอนุญาตการจัดการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของนางสาวบุษราภรณ์ เจริญเกียรติ ผู้ปกครอง อยู่บ้านเลขที่ 264/107 หมู่ 4 ตำบล
ท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง ราย นายศิลา
สิรีสี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-ม.6 ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (จัดต่อเนื่องจากระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
ทั้งนีค้ รอบครัวได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆถูกต้องครบถ้วน
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดย
ย่อว่า “กศจ.” ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 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 องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ ความว่า
“ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (๗) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตาม
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” และข้อ ๓ ความว่า
“ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตแก่
ครอบครัวทีย่ ื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ ๒”
4. สถานที่ยื่นความประสงค์และยื่นคำขออนุญาต สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
(๑.) ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา และระดั บ ประถมศึ ก ษา ยื ่ น ที ่ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
(๒.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัวจัด
การศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(๓.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวของ นางสาวบุษราภรณ์ เจริญเกียรติ อายุ ๔๙ ปี วุฒิปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบอาชี พ
ธุรกิจ อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๔/๑๐๗ หมู่ ๔ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นเสนอขออนุญาต
จัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง จำนวน 1 ราย คือนายศิล า สิรีส ี ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-ม.6 ) ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๖๓ เป็นต้นไปและได้ดำเนินการพิจารณาสถานที่จัด และ
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แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และคณะกรรมการฯให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว”สิรี
สี” ซึ่งผู้จัดการศึกษาได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่า ให้ครอบครัว ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัด
การศึกษาต่อสำนักงาน
คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
(3) สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
(5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา
เว้นแต่ ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวให้กับบุตรในปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
112 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ดังกล่าว และได้
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษารวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว จากคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
ประกอบกับเป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนายศิลา สิรีสี
จึงเห็นสมควรพิจารณาให้นางสาวบุษราภรณ์ เจริญเกียรติ อายุ ๔๙ ปี วุฒิปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ประกอบอาชีพ ธุรกิจแพท่องเที่ยว อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๔/๑๐๗ หมู่ ๔ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับ นายศิลา สิรีสี บุตรที่อยู่ในปกครองได้
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความเห็นชอบอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ของ นางสาวบุษราภรณ์
เจริญเกียรติ ในการจัดการศึกษา ให้แก่บุตรในปกครองคือ นายศิลา สิรีสี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4ม.6 ) ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า ครอบครัว “สิรีสี”
มติ กศจ. เห็นชอบตามที่เสนอ
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5.3

เรื่อง

ขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่าย และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4

คำขอ
ด้ว ยสำนักงานศึ ก ษาธิ การจั งหวัด กาญจนบุ รี ขอความเห็นชอบในการใช้เ งิน เหลื อจ่าย และโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 แผนงานพื้น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน เป็นงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 992,400 บาท
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
ข้อ 1 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
ดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ บริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ในอำนาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(2) ด้านงบประมาณ
(ง) การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นอำนาจหน้าที่ ของตนในเรื่องดังต่อไปนี้
(2) ด้านงบประมาณ
(ก) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ
(ช) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(ณ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ฯลฯ
(น) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
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อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามข้อ 3 (1) ด้านวิชาการ (ก) (ข) (ฏ) ข้อ 3 (2) ด้าน
งบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ) ข้อ 3 (3) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก) และข้อ 3 (4) ด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฏ)
(ฑ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรื อความเหมาะสมได้ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่ าย การ
โอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
5. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ.2562
ข้ อ 8 กรณี ม ี ค วามจำเป็ นเพื่ อ จั ดทำผลผลิ ตหรื อ โครงการให้ บรรลุ เป้า หมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ย นแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็ นรายจ่าย
ใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ
6. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม
2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติ เงินประจำงวด
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีง บประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 ครั้ง รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาและผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรี ยนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุ ณภาพการศึกษา (ครั้งที่
1) จำนวน 1,500,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 2) จำนวน 2,000,000 บาท
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 3) จำนวน 1,500,000 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วมีงบประมาณเหลือ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบั ติการประจำปีได้ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน
1,129,280 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาใช้เงิน เหลือจ่าย ซึ่งพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสำนักงานฯ ยังมีความจำเป็น/ขาดแคลน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพและไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อ จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก งบดำเนินงาน ที่เหลือจากการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
จำนวน 497,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง
ห้องส้วมแบบ OBEC/61 (6 ที่/ ชาย) จำนวน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 25 และ ข้อ 28 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 8 (1) และ (2) จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือ
จ่าย และโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวนเงิน 992,400 บาท ดังนี้
1. แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ
งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 992,400 บาท ดังนี้
1.1 งบลงทุน ค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างห้องส้วมแบบ OBEC/61 (6 ที่/ ชาย) จำนวน 1 หลัง
งบประมาณ 495,000 บาท (โดยใช้แบบรูปรายการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1.2 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 442,900
บาท (โดยใช้คุณลักษณะและราคาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9
เครื่อง (ราคาต่อหน่วย 17,000 บาท)
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one (สำหรับสำนักงาน) จำนวน 3 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย
17,000 บาท)
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 2 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย
22,000 บาท)
4) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย 5,800 บาท)
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 7 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย
2,800 บาท)
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง (ราคาต่อ
หน่วย 5,400 บาท)
7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 19 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย 7,500 บาท)
1.3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน
54,500 บาท (โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดคุณลักษณะเอง)
1) เครื่องขยายเสียงแบบมีไลน์ กำลังขับ 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย
16,000 บาท)
2) มิกเซอร์ 12 ช่องสัญญาณ แบบมีเอฟเฟค จำนวน 1 เครื่อง (ราคาต่อหน่วย
18,500 บาท)
3) ไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF แบบถือคู่ จำนวน 1 ชุด (ราคาต่อหน่วย 6,900 บาท)
4) ไดนามิคไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด (ราคาต่อหน่วย 2,360 บาท)
5) สายไมโครโฟน ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น (ราคาต่อหน่วย 590 บาท)
6) ขาไมค์ตั้งพื้น จำนวน 2 อัน (ราคาต่อหน่วย 650 บาท)
7) ขาไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 อัน (ราคาต่อหน่วย 450 บาท)
8) สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ราคาต่อหน่วย 5,000 บาท)
มติ กศจ. เห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คำขอ
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี ขออนุ ม ั ติ เ ป็ น หลั ก การในการดำเนิ น การคั ด เลื อ ก/การ
สอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามปฏิทินการคัดเลือก/
การสอบแข่งขัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กำหนด
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การ
ขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/12957 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 119-120)
มีตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก/สอบแข่งขัน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. การสอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559
2. การสอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
3. การสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (รอแก้ไขหลักเกณฑ์)
4. การสอบคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
5. การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6. การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือก/การ
สอบแข่งขันเป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เห็นสมควรนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติเป็น
หลักการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก/การสอบแข่งขัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุ มครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี จึ ง เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
เพื่อโปรดพิจ ารณาอนุมัติเป็น หลักการเกี่ย วกั บการดำเนินการสอบคัดเลือ ก/การสอบแข่ง ขัน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน ในตำแหน่ง
ต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
1.1 การสอบคัดเลือก ตำแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559
1.2 การสอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
1.3 การสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
1.4 การสอบคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1.5. การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.6. การสอบคัดเลือกนั กศึ กษาทุนโครงการส่ งเสริ มการผลิต ครูท ี่มี ความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
2. อนุมัตใิ ห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ ดังนี้
2.1 จัดทำประกาศรับสมัคร
2.2 จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
2.3 จัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และหรือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2.4 จัดทำประกาศผลการสอบ
2.5 จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ
ทั้งนี้ ข้อ 2.1 – 2.5 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

19
2.6 มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการสอบได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2.7 ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ มอบ
ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดหาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามหลักสูตรการสอบที่ ก.ค.ศ.
และหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และดำเนินการประมวลผลการสอบ
2.8 มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และหรือตามแนว
ปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
3. การกำหนดรหัสจังหวัด/ลำดับที่ของผู้สมัคร/เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือการกำหนด เลขรหัสอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกข้อสอบกำหนด
4. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามลำดับที่
จนครบถ้วนตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
5. หากมีการปรับเปลี่ยน/แก้ไข/เพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธ ีการสอบ และหรือแนวทางการ
ดำเนินการสอบ ที่ ก.ค.ศ. และหรือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดในการสอบตำแหน่งต่างๆ
ข้างต้น ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ดำเนินการตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มติ กศจ. อนุมัตติ ามเสนอ
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6.2 เรื ่ อ ง ขออนุ ม ั ติ ร ายชื ่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ พื ่ อ เสนอแต่ ง ตั ้ ง เป็ น กรรมการประเมิ น ภาค ค
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2563 มีมติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน ภาค ค ให้รอสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประสานทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.
ศ. แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และจะจัดส่งรายชื่อมาให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดโดยเร็ว
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการสอบแข่ง ขัน เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ ู้ช ่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่
29 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 และให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน ภาค ค ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย กำหนดว่า
ข้อ 7. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ให้ส่วน
ราชการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำ
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบที่กำหนด ในข้อ 9.9.2
9.9 เมื่อทราบจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
9.9.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ภาค ค รวมทั้งกำหนดรายการ และ
จำนวนชุดเอกสารการประเมิน ภาค ค ที่ผู้สอบแข่งขันต้องจัดทำ โดยให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทางอินเทอร์เน็ต
หรือทางสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ หากต้องการให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค จัดส่งเอกสาร การประเมิน ภาค ค ก่อน
วันสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ต้องกำหนดวันและเวลาให้มีความเหมาะสมด้วย
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9.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ภาค ค จำนวน 5 คน ตามองค์ประกอบ ดังนี้
ข้อ 1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ประเมิน ประกอบด้ว ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้า นการสอน
ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนั้น ๆ จำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน จาก
บัญชีรายชื่อที่ได้กำหนดตามข้อ 7 บัญชีละ 1 คน
…………….
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้ที่มีค วามรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้เป็นการล่วงหน้า
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึก ษาธิก ารจังหวัด กาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่ าเพื ่ อเป็น การปฏิ บัต ิต ามระเบี ย บ
และหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็ น สมควรนำเสนอคณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
พิ จ ารณากลั ่ น กรองการขออนุ ม ั ต ิ บ ั ญ ชี ร ายชื ่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ พื ่ อ เสนอแต่ ง ตั ้ ง เป็ น กรรมการประเมิ น ภาค ค
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิในส่ว นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 121-134)
2. อนุมัติเป็นหลักการ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ.
จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ อนุมัติให้ใช้บัญชีรายชื่อดังกล่าวเพื่อแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค และ
ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.3 เรื่อง

ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. พิจารณามอบหมายผู้แทน กศจ. เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประสบการณ์ และผลงาน และ
ภาค ค ความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ งในการคั ดเลื อ กบุ คคล เพื่อบรรจุและแต่ง ตั้ง ให้ ดำรงตำแหน่ งผู้ อำนวยการ
สถานศึกษา
2. พิจารณาและมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4
เป็นผู้ร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการรับเอกสารการประเมินของ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และดำเนินการ
ประเมิน ภาค ข และภาค ค ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว
830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 133 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7
เมษายน 2560
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
การขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อ ำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ให้เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
ระหว่างวันจันทร์ ที่ 21 – วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการ
ประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความเหมาสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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1. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
2) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
3) ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ
5) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
2. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2.1 การประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
2) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
3) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2.2 การประเมิน ภาค ค (2) การสัมภาษณ์
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะละ 3 คน จำนวน
คณะตามความจำเป็น
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือก บุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณามอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการรับเอกสาร
ประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 – วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 รวมทั้งเป็น
ผู้ดำเนินการและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ในการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และใน
การประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิด ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณามอบหมายผู้แทน กศจ. เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประสบการณ์ และผลงาน
และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการรับเอกสารการ
ประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และดำเนินการประเมิน ภาค ข และภาค ค
2. มอบหมายให้ ผ ู ้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุ ร ี เขต 1 และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ภาค ข
ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563
3. มอบหมายผู้แทน กศจ. เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความ
เหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ ตามข้อ 1 – 2 และมอบหมายผู้แทน กศจ. เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ข
ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้
1. มอบหมายให้ นายชนะ อปราชิตา เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และ
ผลงาน
2. มอบหมายให้ นายโอภาส เจริญเชื้อ เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
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6.4 เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติปฏิทินในการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ย้ายกรณีปกติ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
พ.ศ. 2563
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/961 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง คำอธิบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน
2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดระทรวงศึกษาธิการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้ อกศจ. ทำหน้าที่ในการ
ประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย และพิจารณากลั่นกรองการย้าย ก่อนเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา อนุมัติตามลำดับ ทั้งนี้ มอบให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 135-152)
1.1 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน
เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
1.2 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน ในการ
ประเมินตามองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการกำหนดขนาดของสถานศึกษาพร้อมทั้ง
กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
2.1 ขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน เป็น 4 ขนาด ดังนี้
- ขนาดเล็ก
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 359 คนลงมา
- ขนาดกลาง
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1,079 คน
- ขนาดใหญ่
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 - 1,679 คน
- ขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1680 คนขึ้นไป
หมายเหตุ : ในการย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่
20 กรกฎาคม 2563
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2.2 กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5
หน้า 153-162)
องค์ประกอบ
คะแนน
1. ความรู้ความสามารถ
15
2. ประสบการณ์
20
3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
30
4. วิสัยทัศฯ
10
5. การประพฤติตน
10
6. ภูมิลำเนา
5
7. ความอาวุโสตามหลักราชการ
10
รวม
100
3. ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ อกศจ. และ กศจ.
พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้กระบวนการดำเนินการย้ายเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22
เมษายน 2563 จึงกำหนดปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ประจำปี พ.ศ. 2563 (การย้ายกรณีปกติ) ดังนี้
ปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563)
ลำดับ
ที่

1

2

การดำเนินการ
การยื่นคำร้องขอย้าย
ผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายตามแบที่ ก.ค.ศ.
กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ณ สพท. ต้นสังกัด
- ให้ระบุชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพท. หรือ สศศ.
สังกัดใดสังกัดหนึ่ง ได้เพียงสังกัดเดียว
- กรณีขอย้ายไปสังกัด สพท. (สพป./สพม.) สามารถ
ระบุชื่อสถานศึกษา ได้เพียงจังหวัดเดียว
กรณีขอย้ายในจังหวัดเดียวกัน
- สพท. ต้นสังกัด ตรวจสอบและส่งคำร้องพร้อมความเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปยัง สพท. ปลายทาง
กรณีขอย้ายระหว่างจังหวัด หรือระหว่าง สพท. กับ สศศ.
- สพท. ต้นสังกัด ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายละเอียด ผู้
ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อเสนอ กศจ. อนุมัติ ก่อนส่งคำร้องพร้อม
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยัง สพท. ปลายทาง
หรือ สศศ.

ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ประสงค์ขอย้าย

ระหว่างวันที่
1 - 15 สิงหาคม
2563
(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)

สพป. / สพม. /
ศธจ.

ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2563
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ลำดับ
ที่

3

4

5

6

7

8

การดำเนินการ
ศธจ.กาญจนบุรี เสนอวาระเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรอง
ให้ความเห็นชอบให้ส่ง คำร้องขอย้ายระหว่างจังหวัด
หรือระหว่าง สพท. กับ สศศ.
3.2 เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายระหว่าง
จังหวัด หรือระหว่าง สพท. กับ สศศ.
การขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
4.1 สพป./สพม. รวบรวมคำร้องขอย้ายทุกรายทั้งภายในเขต
และจากต่างเขต เพื่อขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ผู้ขอย้ายระบุชื่อในคำร้อง
4.2 สำหรับผู้ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษา โดยระบุไว้
กว้างๆ “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้ สพป./สพม. นำเสนอ อกศจ.
เพื่อพิจารณาจะให้ย้ายไปสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษานั้น
การจัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการย้าย
5.1 สพป./สพม. จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาการย้าย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
5.2 สพป./สพม. จัดส่งรายละเอียดข้อมูลและคำร้องขอย้าย
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ ศธจ.กาญจนบุรี
จำนวน 4 ชุด
การแต่งตั้งคณะทำงานในภาพรวมของจังหวัด
ศธจ.กาญจนบุรี แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้าย ก่อนเสนอ อกศจ.
ประเมินศักยภาพ
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
7.1 ศธจ.กาญจนบุรี รวบรวมและจัดทำรายละเอียด
ประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
7.2 อกศจ.กาญจนบุรี ประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด
การพิจารณากลั่นกรองการย้าย
8.1 อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองคำร้องขอย้าย
ที่ระบุชื่อสถานศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน จึงพิจารณาคำร้องขอ
ย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในภายหลัง
8.2 ศธจ.กาญจนบุรี รวบรวมผลการกลั่นกรองการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา
อนุมัติ

ผู้เกี่ยวข้อง
ศธจ. / อกศจ.

ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2563

ศธจ. / กศจ.
สพป. / สพม. /
ภายในระยะเวลา
อันสมควร
สพป. / สพม. /
ศธจ. / อกศจ.

สพป. / สพม.
/ศธจ.

ภายในวันที่
21 กันยายน 2563

สพป. / สพม.ศธจ.

ภายในวันที่
30 กันยายน 2563

ศธจ.

5 ตุลาคม 2563

ศธจ. / อกศจ.

8 ตุลาคม 2563

อกศจ.

9 ตุลาคม 2563

ศธจ.

12 ตุลาคม 2563
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ลำดับ
ที่

การดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง

การพิจารณาอนุมัติการย้ายและแต่งตั้ง
9.1 กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติการย้าย และหากมี
กศจ.
9 ความเห็นต่างจากความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี ให้ระบุ
เหตุผลให้ชัดเจน
9.2 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตาม
ศธจ.
มติ กศจ.
ศธจ.กาญจนบุรี แจ้งคำสั่งการย้ายและแต่งตั้งให้ สพป./สพม.
10
สพป. / สพม.ศธจ.
ในจังหวัดกาญจนบุรี เพี่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมายเหตุ : กำหนดการตามปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินการ
15 ตุลาคม 2563
วันที่ 15 ตุลาคม
2563 เป็นต้นไป
ภายใน 7 วัน
นับแต่วันออกคำสั่ง

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงขออนุมัติปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี พ.ศ. 2563 (การย้ายกรณีปกติ) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติ ป ฏิทิน ดำเนิน การย้ายผู้บริห ารสถานศึ กษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (การย้ายกรณีปกติ) หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
2. ขออนุ ม ั ติ ให้ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี แจ้ ง ไปยั ง สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อทราบและดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.5 เรื่อง ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แลจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำกลังครูเกินกว่าเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ จำนวน 2 อัตรา
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลังวันที่ 20
กรกฎาคม 2563 แล้ว ปรากฏว่าสถานศึกษาที่มีอัตราว่าง ปัจจุบันมีอัตรากำลังครูเกินกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และครู ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 2
อัตรา ดังนี้
ที่

โรงเรียน

เลขที่
ตำแหน่ง

อัตรา
เงินเดือน

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ผบ. ผส. รวม

ครูตาม จ.18
ผบ. ผส. รวม

ความขาด/
เกินเกณฑ์

รองผอ.ร.ร. 105527
รองผอ.ร.ร. 35864

52,940
25,440

3
1

4
2

ผบ.+1/ผส+4

ตำแหน่ง

สพม. เขต 8 (จำนวน 3 อัตรา)
1
2

บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ห้วยกระเจาพิทยาคม

54
20

57
21

58 62
22 24

ผบ.+1/ผส+2

2. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้
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การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์
ที่

1
2

ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง
เลขที่

รองผอ.ร.ร.
รองผอ.ร.ร.

หน่วยงานการศึกษา
เดิม

เงินเดือน
อันดับ
ขั้น

ตาม หน่วยงานการศึกษาที่กำหนด
เกณฑ์
ใหม่

105527

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

35864

ห้วยกระเจาพิทยาคม

สพม. เขต 8 (จำนวน 3 อัตรา)
คศ.3 52,940 +1 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
คศ.2 25,440 +1 ประชามงคล

ตาม
เกณฑ์

หมาย
เหตุ

-1
-1

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จำนวน 2 อัตรา
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา
ที่มีอัตรากำลังครูเกิน กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูเกินกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 2 อัตรา
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.6 เรื่อง ขอส่งคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น หรือ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น หรือสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน
2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดไว้ดังนี้
วิธีการ
ข้อ 1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ไม่เว้นวันหยุด ราชการ โดยคำ
ร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลา คำร้องขอย้ายใดยังไม่ได้
รับการพิจารณา หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอย้ายสามารถระบุ
สถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไดไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง
1.4 การย้ายระหว่างเขตพื้น ที่ การศึ กษาภายในจั งหวัด เดี ยวกั น ให้ส ำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษา ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ถึง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทาง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน
การย้ายระหว่างจังหวัด หรือการย้ายระหว่ างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ก่อนส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางหรือสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ให้นำคำร้องพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.
ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายก่อน โดยให้ส่งถึงสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปลายทางหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ ของผู้ที่มี
ความประสงค์ขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น หรือสำนักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย ดังต่อไปนี้
สังกัดเดิม
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
สังกัด สพท. /สศศ.
จังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1 ว่าที่ ร.ต.หญิงชุติกาญจน์
ผอ.รร. บ้านท่าโป่ง
สศศ.
กรุงเทพมหานคร
เจริญสุข /สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 ว่าที่ ร.ต. ฤทธิชา บัวศิริ ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
สศศ.
กรุงเทพมหานคร
/สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3 นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ
ผอ.รร.หนองบ้านเก่าสามัคคี/ สพม.9
นครปฐม
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา
ผอ.รร.บ้านหนองอีเห็น
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์
/สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5 น.ส.ศราวดี สุรินทรานนท์ ผอ.รร.วัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป.สุรินทร์ เขต 3
สุรินทร์
/สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ผอ.รร. วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.ปทุมธานี เขต 1
1 นางสาวศรัณย์ภัทร
ปทุมธานี
ประทุมชาติ /สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2 นางสาวสุกัญญา ดีประเสิรฐ ผอ.ร.ร.บ้านชายธูป
สพป.เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรุงเทพมหานคร
3 นายสามารถ จันหา
ผอ.ร.ร.บ้านทัพพระยา
สพม.เขต 1
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2
กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวรจนา วรรณะ
ผอ.ร.ร.วัดนาพระยา
สศศ.
/สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
1 นางสาวนิภา หวานชะเอม ผอ.ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา
สพป.นครปฐม เขต 2
นครปฐม
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
1 นางสาวรพีนภัส
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี
ยศธนะเพิ่มพูน /สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นายณัฐวุฒิ
ผอ.รร.บ้านหนองสำโรง
สพป.สมุทราสาคร
สมุทรสาคร
ชัชวาลย์วัฒนะกุล /สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นางสาววัลย์รรินทร์
ผอ.รร.บ้านหนองไก่ต่อ
สพป.ชัยนาท
ชัยนาท
พูลเพิ่ม /สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1 นายจำนงค์ ภัคดี
ผอ.รร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม.9
นครปฐม
/สพม.8 (กาญจนบุรี)
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ของ
ผู้ป ระสงค์ขอย้าย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ขอย้ายทุกรายเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ส่งคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น หรือสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย
2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น หรือสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีการยื่นคำร้องขอย้ายตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.7 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อใช้สำหรับการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ว นที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
พ.ศ. 2563
3. คำสั ่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที ่ 19/2560 ลงวั น ที ่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน
2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดไว้ดังนี้
ข. การกำหนดประเภทของสถานศึกษา
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสถานศึกษาเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3) สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ค. การกำหนดขนาดของสถานศึกษา
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดของสถานศึกษา ตามจำนวน นักเรียน
เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
ขนาดเล็ก
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 359 คนลงมา
ขนาดกลาง
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1,079 คน
ขนาดใหญ่
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 - 1,679 คน
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1680 คนขึ้นไป
หมายเหตุ : ในการย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่
20 กรกฎาคม 2563
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ง. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก
การย้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการดังนี้
1) ให้ กศจ. พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุ และ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทของสถานศึกษา ให้เท่ากัน หรือต่างกันได้ไม่
เกิน 1 ตำแหน่ง
กรณีไม่มีผ ู้ได้ร ับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ กำหนดสัดส่วนของจำนวน
ตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง
2) การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใช้รับย้ายหรือที่จะใช้
บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือ
ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่
กำหนดไว้
3) กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม
4) ตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ
3) ยกเว้นตำแหน่งว่างที่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนของการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้
สำหรับการคัดเลือกไว้เดิม
2. ตามประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เรื ่ อ ง รายชื ่ อ ผู ้ ไ ด้ ร ั บ การคั ดเลือก
ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 6 หน้า 163-171)
2.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 134 ราย ทั้งนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปแล้วจำนวน 133 ราย และยัง
คงเหลือในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกอีกจำนวน 1 ราย เนื่องจากรายที่ 132 (นายบุญทิ้ง สืบเทพ) ยัง ไม่ได้ เข้ารับการ
พัฒนาฯ ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง
2.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 9 ราย ทั้งนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 - 4 ไปเรียบร้อย
แล้ว และยังคงเหลือในบัญชี จำนวน 5 ราย ในลำดับที่ 5 - 9
3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7
หน้า 172-180) ดังนี้
3.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 65 ราย
3.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 65 ราย
4. สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื ้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) มีตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยแยกเป็นตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 8 หน้า 181-183)
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4.1 ตำแหน่งว่างประถมศึกษา
ตำแหน่ง ผอ.รร.
ที่

1
2
3
4

สพท.
(ประเภทประถมศึกษา)
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ภาพรวมของ
จังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่ง
ว่าง

2
1
1

ตำแหน่งว่าง
เกษียณอายุ
ราชการ ปี
2563

ตำแหน่งว่าง
ลาออก
เสียชีวิต หรือ
อื่น ๆ (ถ้ามี)

1
11
3
3
รวมทั้งจังหวัด
(ตำแหน่ง ผอ.รร.)

1
-

ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.
รวม

ตำแหน่ง
ว่าง

4
12
3
4

10
-

23

ตำแหน่งว่าง
จากการ
เกษียณอายุ
ราชการ ปี
2563

ตำแหน่งว่าง
ลาออก
เสียชีวิต หรือ
อื่น ๆ (ถ้ามี)

รวมทั้งจังหวัด
(ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.)

รวม
10
10

4.2 ตำแหน่งว่างมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง ผอ.รร.
ที่

สพท.
(ประเภทมัธยมศึกษา)

1 สพม.เขต 8 (กาญจนบุรี)
ภาพรวมของ
จังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่ง
ว่าง

-

ตำแหน่งว่าง
จากการ
เกษียณอายุ
ราชการ ปี
2563

ตำแหน่งว่าง
จากลาออก
เสียชีวิต
หรืออื่น ๆ
(ถ้ามี)

4
รวมทั้งจังหวัด
(ตำแหน่ง ผอ.รร.)

ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.
รวม

ตำแหน่ง
ว่าง

4

1

4

ตำแหน่งว่าง
จากการ
เกษียณอายุ
ราชการ ปี
2563

ตำแหน่งว่าง
จากลาออก
เสียชีวิต
หรืออื่น ๆ
(ถ้ามี)

2
รวมทั้งจังหวัด
(ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.)

รวม
3
3

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเห็นสมควรกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง จากบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก หรือจะใช้สำหรับการคัดเลือก โดยพิจารณาในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทของสถานศึกษา
ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย
และที่จะใช้บรรจุแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือจะใช้สำหรับการคัดเลือก หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
ตำแหน่ง ผอ.รร.
ตำแหน่ง รอง ผอ.รร.
ที่
ประเภทสถานศึกษา
รวมทั้ง
รวมทั้ง
รั
บ
ย้
า
ย
บรรจุ
รับย้าย บรรจุ
จังหวัด
จังหวัด
1
2

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ

23
4

11
2

12
2

10
3

5
1

5
2

38
6.8 เรื่อง ประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการ ของผู้มี
คุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ - สกุล
นายศรชัย ไชยวุฒิ

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 20
อัตราเงินเดือน 22,130 บาท
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้ง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 20
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันที่เสนอผลงาน

13 สิงหาคม
2563

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องการย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค(๒)
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่องการจัด
กลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒)
๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว8 ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒)
๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕4๘ เรื่องการประเมินบุคคล เพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้ อ ๕ ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไป
เป็นอำนาจของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งนี้
7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘
ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ
กลุ่มงาน
เลขที่
อัตรา
วันที่
ตำแหน่ง เงินเดือน
เสนอ
13
นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 20 22,130 บริหารงานบุคคล
สิงหาคม
2563

๒. ข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบและตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครบ 6 ปี
๒.๓ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตรงตามที่
ก.พ. กำหนด
๒.๔ มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
๓. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว10 ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕4๘
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ได้เสนอผลงานทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้
ผู้ขอรับ
ข้อเสนอ/
ตำแหน่ง/ระดับ ชือ่ ผลงานที่จะส่งประเมิน
หมายเหตุ
การประเมิน
แนวความคิด
นายศรชัย ไชยวุฒิ

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2

พัฒนาโปรแกรม
เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สพป.
กาญจนบุรี เขต 2

** มีสัดส่วนของ
ผลงานที่ปฏิบตั ิ
เอง 100 %

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงเสนอขอความเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประกอบด้วย
๑) นายอาดุลย์ พรมแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

๒) นายอารักษ์ วิเศษสิงห์
3) นายแมน คำวงษ์
4) นางนงนุช ก้านเหลือง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการผู้มีคุณสมบัติเพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
การ และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
๑. ขออนุมัติ ให้ประกาศรายชื่อและผลงานทางวิชาการผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภทวิช าการ ระดับชำนาญการ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
๒. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
3. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดำเนินการประเมินประเมิน
และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว 10 ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕4๘ โดยอนุโลม
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.9 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

ประเภทตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
1 นางธิรดา
ศศ.บ.
นักจัดการงานทั่วไป
ฆารสินธุ์นภา (การจัดการทั่วไป)
ศศ.ม.
(สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา)

ระดับ
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
เลขที่

เงินเดือน

วันที่อนุมัติ

ปฏิบัติการ

อ6

42,230

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/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัด
กลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
4. หนังสือสำนัก งาน ก.ค.ศ. ด่ว นที่ส ุด ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่ อ ง
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวัน ที่ 24 ธัน วาคม 2557 เรื่อง อนุมั ติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา
7. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กา รศึกษาไป
เป็นอำนาจของ ก.ศ.จ. ของจังหวัดนั้นๆ ตามคำสั่งนี้
8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง อนุมัติ
ปรับปรุงตำแหน่งเฉพาะราย
9. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา นักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นั้น
2. บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประเมินผลงาน ของ
ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี
เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 รายละเอียดดังนี้
ที่

รายชื่อผู้ขอรับ
การประเมิน

ตำแหน่ง/สังกัด

คะแนน คะแนน
เต็ม
ผ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
1 นางธิรดา
นักจัดการงานทั่วไป
100 65
ฆารสินธุ์นภา ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 6
กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่ได้
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

98

95.67

ผ่านเกณฑ์

98

91

3. จากผลคะแนนดังกล่าว ปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าว มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่
15 กันยายน 2548 โดยอนุโลม)
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการรายดังกล่าวมีคะแนนการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยอนุโลม) จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ต่อไป
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติผลการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ราย นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอำนวยการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
2. ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 ออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอำนวยการ สั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.10 เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการ ราย นางพิมพ์ปพิชญ์
ยิ้มแย้ม
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 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
1. นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม วุฒิ วท.บ. (เคมี) ตำแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล ประสงค์ขอย้ายกรณี
พิเศษ ด้วยเหตุเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า และเพื่อดูแลคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (มะเร็งลำไส้) โดยในระหว่าง
รอการพิจารณารับย้าย ประสงค์ขอไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการภายในก่อน
2. นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม มีความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ สถานศึกษา ดังนี้
ลำดับที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
3. จากการตรวจสอบอัตรากำลังครูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 พบว่ามีสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้
3.1 โรงเรียนวิสุทธรังษี อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ -4
3.2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ -9
3.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ -6
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การย้าย
กรณีพิเศษตรวจสอบแล้ว มีคุณสมบัติการย้ายกรณีพิเศษ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังแล้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี
มีอัตรากำลังครูไม่เกินเกณฑ์ และผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธรังษีไม่ขัดข้อง จึงเห็นควรให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียน
วิสุทธรังษี
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความชอบให้ นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โรงเรียนวิสุทธรังษี จำนวน 1 ราย
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ราย นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม ตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ 5308 โรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ ไปช่วย
ปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาในอำเภอท่าม่วง โรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากมีอัตรากำลังครูต่ำกว่า
เกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ

46
6.11 เรื่อง ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(กรณีพิเศษ)
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน
2 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ข้อ 2.1 การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูก
คุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพลภาพ
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
4 ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย
ตำแหน่ง/
โรงเรียน

วิชาเอก/
เงินเดือน

นส.ชิดชนก
ทองนุ่ม

ครู /
รร.ราษฎร์บำรุง
ธรรม
อ.เลาขวัญ
สพป.กาญจนบุรี
เขต 4

นส.ทยากร
ตาลแก้ว

ครู /
รร.บ้านหนองหมู
อ.บ่อพลอย
สพป.กาญจนบุรี
เขต 4

ที่

ชื่อ-สกุล

1

2

เหตุผลการขอย้าย

หมายเหตุ

วท.บ.
(สัตวศาสตร์)
รับเงินในอันดับ
คศ.1 เงินเดือน
18,610 บาท

ย้ายกรณีดูแลมารดาป่วยโรคท่อปัสสาวะตีบ ต้องเข้ารับการรักษา
ต่อเนื่อง และเคยได้รับการผ่าตัดมดลูก เนื่องจากมีเนื้องอกในลูก
เมื่อปี 2559 มารดาพักอาศัยเพียงลำพัง ต้องเลี้ยงดูหลานอายุ
1 ปี 2 เดือน และตนเองเป็นบุตรเพียงคนเดียว ปัจจุบันต้อง
เดินทางไปกลับเป็นระยะทาง 140 กม. จากบ้าน ต.รางหวาย กับ
รร.ราษฎร์บำรุงธรรม

วท.บ.
(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
รับเงินในอันดับ
คศ.1 เงินเดือน
18,280 บาท

ย้ายกรณีตนเองเจ็บป่วย ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารใบสำคัญ
ความเห็นแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่
16 ก.ค. 2563
ตนเองเจ็บป่วยร้ายแรง ป่วยเป็นโรคกระดูกงอก บริเวณ
สะโพกและกระดูกต้นขาข้างซ้าย ปัจจุบนั ยังต้องใส่เหล็กดาม
บริเวณผ่าตัด แพทย์ระบุไม่สามารถถอดเหล็กที่ดามออกได้ เพราะ
จะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและการเดินหรือทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ต้องได้รับการรักษาติดตามอาการของ
โรคด้วยการ X-RAY และเข้าพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน
การกลับมาเป็นซ้ำและการแพร่ของโรคซึ่งอาจแพร่ไปที่ปอดได้
ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดปทุมธานี เป็นประจำ หากได้ย้ายกลับภูมิลำเนาจะ
ทำให้ระยะทางในการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้
กว่าที่ต้องเดินทางจากกาญจนบุรี เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถขับรถ
ระยะทางไกล ๆ ได้

ขอย้ายไป
1.ร.ร.วัดดอนส
แลบ
2.ร.ร.อนุบาล
พนมทวน
3.ร.ร.วัดเขารักษ์
4.ร.ร.บ้านตลาด
เขต มิตรภาพที่
105
ขอย้ายไป
สพป.สิงห์บุรี
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการ จำนวน 2
ราย แล้ว ไม่ติดเงื่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรียบร้อยแล้ว
3. คณะกรรมการตามคำสั ่ ง สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ ร ี เขต 4
ที ่ 144/2563 สั ่ ง ณ วั น ที ่ 14 สิ ง หาคม 2563 ได้ ด ำเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื ้ อ งต้ น ปรากฏว่ า
การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็น ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควร พิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ไปยังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปลายทางเพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทางตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.12 เรื่อง ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา กรณีพิเศษ
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย คือ
- นางกัณฐิกา ชื่น ใจ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ล ้ อ ม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอย้ายกรณีพิเศษไปดำรงตำแหน่งในสั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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 ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ “กรณีที่ 3 การย้ายกรณีพิเศษ ข้อ 1.3 ผู้ขอย้ายเพื่อดูแล
บิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องเป็นบุตรคนเดียว หรือเหลืออยู่เพียงคนเดียวของบิดา มารดา หรือเป็นคู่
สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง ที่ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมี
หลักฐานทางแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง”
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
4 ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย
คือ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางกัณฐิกา
ชื่นใจ

ตำแหน่ง/โรงเรียน
ผอ.รร./
รร.บ้านหนองไผ่ล้อม
อ.เลาขวัญ
สพป.กาญจนบุรี เขต
4

วิชาเอก/เงินเดือน
ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
รับเงินในอันดับ คศ.
2 เงินเดือน
30,620 บาท

เหตุผลการขอย้าย

หมายเหตุ

-เพื่อดูแลมารดาพิการ ป่วยติดเตียง ไม่ ขอย้ายไป
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องได้รับ การ สพป.กาญจนบุรี เขต
รักษาอย่าง ต่อเนื่อง และตนเป็นบุตรเพียง 2
คนเดียว
-ใบรับรองแพทย์จาก รพ.เจ้าคุณไพบูลย์
พนมทวน รับรองว่าป่วยเส้นโลหิตสมอง
แตก ทุพพลภาพ
-บัตรประจำตัวผู้พิการ ประเภทความ
พิการ การเคลื่อนไหว
-หนังสือรับรองจากกำนันตำบล
ดอนตาเพชร ว่าผู้ขอย้ายเป็นบุตรเพียงคน
เดียว

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4ได้ตรวจสอบข้อมูลของ นางกัณฐิกา ชื่นใจ แล้ว
ไม่ติดเงื่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรียบร้อยแล้ว
3. คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 4 ที่
48/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้ องต้น ปรากฏว่า การขอย้ายกรณี
พิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควร พิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ไปยังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปลายทางเพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นางกัณฐิกา ชื่นใจ
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย เพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.13 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฎิบัติหน้าที่สอนคน
พิการ ( พ.ค.ก.) กรณีขอรับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน
เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ( พ.ค.ก.)
กรณีขอรับ พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางปัทมา รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
2. นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีข้าราชการครูส่งแบบรายงานข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับเงิน พ.ค.ก.(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ
พ.ศ.2556 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.1. นางปัทมา รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
1.2 นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
2. ข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่ได้รับเงินตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 (พ.ค.ก.)
อยู่ก่อนในปีการศึกษาที่แล้ว มา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 463/2562 ลงวันที่3 1
กรกฎาคม 2562 และปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการอยู่ในสถานศึกษาเดิม
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้พิจารณาคุณสมบัติ/ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน ของข้าราชการผู้ขอรับ พ.ค.ก.ทั้ง 2 ราย ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่ม
สำหรั บ ตำแหน่ ง ที ่ ม ี เ หตุ พ ิ เ ศษของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ส อนคนพิ ก าร
พ.ศ.2556 ข้อ6(4) “เป็นครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเสริม
วิชาการให้แก่คนพิการด้วย โดยต้องมีเวลาทำการสอนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมงและปฏิบัติ
หน้าที่ครูเสริมวิชาการแก่คนพิการเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละห้าหน่วยชั่วโมงและรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อย
กว่าสามคน” สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
3.1 นางปัทมา รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
3.1.1 ส่งแบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก.(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ต่อเนื่อง
ในสถานศึกษาเดิม) (แบบ พ.ค.ก.2/2) ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา) คือวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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3.1.2 กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
- ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ปิดเรียน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ปิดเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564
3.1.3 เป็นครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติมีชั่วโมงการสอน 18 หน่วย
ชั่วโมง/สัปดาห์
3.1.4 มีการสอนเสริมวิชาการให้แก่คนพิการ จำนวน 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวนนักเรียนแต่ละ
หน่วยชั่วโมง 1 คน
3.1.5 มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จำนวน 6 คน
3.1.6 มีหลักฐานแสดงความพิการ จำนวน 6 คน
3.1.7 มีแบบรายงานการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของคนพิการ ในปีการศึกษา 2562
จำนวน 3 คน
3.2 น.ส.อุทัยวรรณ พรมจันทร์ ตำแหน่งครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
3.2.1 ส่งแบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก.(ขอให้ได้รับ พ.ค.ก. ต่อเนื่องใน
สถานศึกษาเดิม) (แบบ พ.ค.ก.2/2) ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา) คือวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3.2.2 กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
- ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ปิดเรียน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ปิดเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564
3.2.3 เป็นครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ มีชั่วโมงการสอน 19 หน่วย
ชั่วโมง/สัปดาห์
3.2.4 มีการสอนเสริมวิชาการให้แก่คนพิการ จำนวน 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวนนักเรียนแต่ละ
หน่วยชั่วโมง 1 คน
3.2.5 มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จำนวน 4 คน
3.2.6 มีหลักฐานแสดงความพิการ จำนวน 4 คน
3.2.7 มีแบบรายงานการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของคนพิการ ในปีการศึกษา 2562
จำนวน 5 คน
4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบและรับรองเอกสาร
หลักฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของข้าราชการผู้ขอรับ พ.ค.ก.
ต่อเนื่อง เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กำหนด และผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว จึงเห็น สมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฎิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ( พ.ค.ก.) กรณีขอรับ
พ.ค.ก. ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม จำนวน 2 ราย
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติให้ข้าราชการได้รับ พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษา
เดิม โดยให้ได้รับ พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม เดือนละ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันที่เปิด
ภาคเรียนในปีการศึกษา) จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางปัทมา รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
2. นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.14 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัตินำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ไปประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึ ก ษาอื ่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ ร ี เขต 4
จำนวน 1 อัตรา
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ ม
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดใน
การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุร ี เขต 4 มีความประสงค์ ขอนำตำแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จำนวน 1 อัตรา คือ
ที่
1

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่
อ 39

กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

2. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง โดยขอเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย
ประกอบด้วย
๑) นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการ
3) นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
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3. ขอความเห็น ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด โดยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
๑) นายสมชาย ลิ้มประจันทร์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประธานกรรมการ
2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางลภัสรดา สอนใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแล้วเห็นสมควรประกาศตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา เพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อ
เปลี่ยนตำแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ พลเรือนสามัญ ไป
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ในการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ นตามามาตรา 38 ค.(2)
จำนวน 1 อัตรา
2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความรู ้ ค วามสามารถตามองค์ ป ระกอบการประเมิ น และตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ก ำหนด และแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการ
ตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
3. ขออนุมัติเป็นหลักการ กรณีหากไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการสอบแข่งขันหรือเรียกผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 39 สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.15 เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 2 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.
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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 3 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 3 จำนวน 1 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

วันที่
บรรจุ

1

นายชาคริต
ทรายทอง

คุรสภา

1 ส.ค.
61

1

2

3

82.46

84.47

85.88

ผลการประเมิน ครั้งที่
4
5
87.96

90.00

6

7

8

วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู

92.54

95.96

97.37

1 ส.ค.63
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

1

น.ส.จิราพร
ศานติกาญจน์

2

นายทรงชัย
แซ่ย่าง

ผลการประเมิน ครั้งที่
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
บรรจุ
วิสุทธรังษี 28 ธ.ค. 66.66 68.42 71.92 74.56 77.19 80.70 84.21 85.96
60
วิสุทธรังษี 30 มี.ค. 67.46 71.01 72.80 76.33 79.88 83.43 87.77 93.09
61
(บรรจุโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
โรงเรียน

วัน
แต่งตั้ง
เป็นครู
28 ธ.ค.
62
31 พ.ค.
63

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบผลแล้ว ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 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 3 ราย
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบ ดังนี้
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้
ดำรงตำแหน่งครู และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 3 ราย
3. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.16 เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง)
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมินด้านที่ 1
และด้านที่ 2) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง
จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. นายสุรชัย แก้วรุณคำ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งกระบ่ำ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 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
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2563 มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราย นายสุรชัย แก้วรุณคำ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
กาญจนบุรี เขต 4 กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอ
แล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้
คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ดังนี้
ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ที่

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/
สถานศึกษา/วุฒิ
การศึกษา

1 นายสุรชัย แก้วรุณคำ
ผอ. รร.บ้านทุ่งกระบ่ำ
พธ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

คะแนน กรรมการ
ผ่าน
คนที่ 1

คะแนนที่ได้
กรรมการ กรรมการ
คนที่ 2
คนที่ 3

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน
คณะกรรมการ
ชุดที่ 1

ผ่านเกณฑ์

คะแนน

คะแนน
เต็ม

ด้านที่ 1

100

70

93.00

92.00

92.00

92.33

ด้านที่ 2

100

70

84.00

82.50

86.00

84.16

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ผ่าน

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

ผลงานทางวิชาการ

60
40

39
26

57.50
26.00

57.50
26.00

57.50
27.00

คะแนนรวม

100

70
83.50

83.50

84.50

ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ
การศึกษา

1 นายสุรชัย แก้วรุณคำ
ผอ. รร.บ้านทุ่งกระบ่ำ
พธ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

รายการประเมิน
ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คะแนนที่ได้

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/วัน
พัฒนา)
ผ่าน/
31 ม.ค. 63/
20 ส.ค. 61

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป

59
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้
1. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย
นายสุรชัย แก้วรุณคำ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ทั้งนี้ ข้าราชการครู ดังกล่าว ได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.17 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
ตาม ว 17/2552
คำขอ
ด้ว ยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 4 ราย
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 1 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 54)
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
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 10 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 10
ราย ดังนี้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
น.ส.วัชราภรณ์
ตรีอักษร
ครู ร.ร.สมาคมนักเรียนเก่า
ราชินี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

2.

น.ส.อรณิชชา วิเศษสิงห์
ครู ร.ร.บ้านรางสาลี่
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม.(การตลาด)

คณะกรรมการ
สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
ชื่อ-สกุล
คณิตศาสตร์/ 1.ผอ.ร.ร.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
29 กรกฏาคม 2.นายประพัฒน์ ใจชาญสุขกิจ
3.นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
2563

ครู ร.ร.วัดหนองเสือ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 1.ผอ.ร.ร.บ้านรางสาลี่
/31 ก.ค.2563 2.นายประเทือง สระแก้ว
ข้าราชการบำนาญ
3.นางพัชริน อมรกิจปกรณ์
ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม
วิทยฐานะครูชำนาญการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครู

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 4 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
น.ส.วรัชยา อินเป็ง
ครู รร.บ้านจันเดย์
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

2.

น.ส.พิจิตต์ตรา มาพันธุ์สุ
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี
วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

3.

น.ส.ชลธิชา คงมีผล
ครู รร.บ้านสารวัตร
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)

4.

น.ส.พรพรรณ เครือน้อย
ครู รร.วัดปรังกาสี
ศษ.บ (นาฏศิลป์ไทย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

คณะกรรมการ
สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
ชื่อ-สกุล
ภาษาอังกฤษ/ 1. ผอ.รร.บ้านจันเดย์
3 ส.ค. 2563 2. นายธีรวุฒิ กวางคีรี

ผอ.รร.บ้านหินดาด (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)
3. นางพิมพ์นภัส พาวันดี
ครู รร.บ้านเสาหงษ์ (ครูชำนาญการพิเศษ)
สาขาภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์/ 1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี
3 ส.ค. 2563 2. นายพูน จิตตะเสโน
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)
3. นายฉัตรชัย ศรีสุข
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการพิเศษ)
สาขาวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา/ 1. ผอ.รร.บ้านสารวัตร
4 ส.ค. 2563 2. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชญาภร ตินิโส
ผอ.รร.บ้านวังกระแจะ (ผอ.ชำนาญการ)
3. นางลออ ดอกเรียง
ครู รร.อนุบาลไทรโยค (ครูชำนาญการพิเศษ)
สาขาสังคมศึกษา
1. ผอ.รร.วัดปรังกาสี
ศิลปะ/
10 ส.ค. 2563 2. นายงโณทัย ศรีษะคำ
ผอ.รร.บ้านหินแหลม (ผอ.ชำนาญการ)
3. นางวารุณี พรมฝ้าย
ครู รร.บ้านอูล่อง (ครูชำนาญการพิเศษ) สาขา
ศิลปะ

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
น.ส.จิราพร แสงสุข
ครู รร.บ้านพุบอน
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

2.

น.ส.รัชดาภรณ์
พิมพ์พิสิฐถาวร
ครู รร.บ้านน้ำโจน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
นิเทศ

3.

นางพลอยชมพู แสงทวี
ครู รร.บ้านหนองประดู่
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
คณิตศาสตร์/
30 ก.ค. 2563

คณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1. ผอ.ร.ร.บ้านพุบอน
2. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3. นางปนัดดา สมศรี
ครู รร.บ้านหนองแสลบ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ/ 1. ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโจน
3 ส.ค. 2563 2. นางกฤษณา อ่อนเบา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์
ครู รร.บ้านหนองปรือ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองประดู่
ภาษาไทย/
11 ส.ค. 2563 2. นางสาวโสภา สุวรรณธรรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3. นางสิริภา เพชรดำดี
ครู รร.บ้านหนองหนองแสลบ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 ราย
ที่
1.

ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/
ร.ร./วุฒิการศึกษา
น.ส.วิกา ทีเจริญ
ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม
ศษ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคำขอ
ภาษาอังกฤษ/
6 ส.ค.2563

คณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล
1. ผอ.ร.ร.พนมทวนพิทยาคม
2. น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน์
ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุงวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
3. นางณวรา จารสิงห์
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สาขา ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ

ข้าราชการครู

กรรมการ

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
นำเสนอแล้ว เห็นว่า
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
จำนวน 10 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1)
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้ น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2
ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 10 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 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 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 10 ราย
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.18 เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
ตาม ว 17/2552
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
จำนวน 23 ราย ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 12 ราย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 2 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 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่
27 กันยายน 2553 เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา 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 23 ราย ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. นางธีรนุช ฉิมฉลอง
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์
วิทยา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผ่าน
ประเมิน เต็ม
เฉลี่ย อนุมัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100
65 89.00 92.00 91.00 90.67 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 80.00 85.00 84.00 83.00 23 มิ.ย. 2563
ด้านที่ 3 100
65 82.00 84.00 85.00

2. น.ส.ภัสสร สมประสงค์ ด้านที่ 1
ครู ร.ร.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์ ด้านที่ 2
วิทยา)
ด้านที่ 3
ศศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

100
100
100

65
65
65

87.00
88.00
84.00

86.00
85.00
85.00

88.00
87.00
84.00

87.00 ผ่านการประเมิน/
86.66 9 ก.ค. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

92.00
87.50
87.25

91.00
87.50
87.25

92.00
87.50
87.25

91.67 ผ่านการประเมิน/
87.50 25 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

100
100
100
100
100
100

65
65
65
65
65
65

98.00
97.50
93.75
90.00
92.50
92.00

97.00
97.50
95.00
94.00
90.00
91.00

98.00
98.75
98.75
94.00
91.25
92.00

97.29 ผ่านการประเมิน/
97.22 30 มิ.ย. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

69.00
66.25
97.00

97.00
92.50
92.00

98.00
92.50
97.00

88.00 ผ่านการประเมิน/
83.75 22 พ.ค. 2563

ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)

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

4. น.ส.นภัชชา แดนพันธ์
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

5. นายวิศิษฎ์
พุทธประเสริฐ
ครู ร.ร.ดิศกุล
ค.บ.ภาษาไทย

6. น.ส.อรอนงค์
ชูธัญญะ
ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

92.66 ผ่านการประเมิน/
91.25 12 มิ.ย. 2563
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. นายประทีป
ดวงเพียอ้ม
ครู รร.วัดหินดาด
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก)

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 70.00 85.00 80.00 78.33 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 86.00 87.00 83.00 85.33 22 มิ.ย. 63
ด้านที่ 3 100
65
68.00 78.00 77.00

2. นายเอกพล หล้าแหล่ง ด้านที่ 1
ครู รร.บ้านลิ่นถิ่น
ด้านที่ 2
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ด้านที่ 3
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

100
100
100

65
65
65

3. น.ส.วรรณกร กลิ่นเกา

100
100
100

65
65
65

ด้านที่ 1

ครู รร.บ้านเขาสามชั้น
ด้านที่ 2
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ด้านที่ 3
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

91.00
82.50
80.50
80.00
80.00
83.00

85.00
85.00
75.50
78.00
75.00
83.00

94.00
75.00
75.50
86.00
80.00
83.00

90.00 ผ่านการประเมิน/
80.83 9 ก.ค. 63
81.33 ผ่านการประเมิน/
78.33 20 ก.ค.63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 12 ราย
คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
ที่
สังกัด/
ผ่าน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เฉลี่ย
ประเมิน เต็ม
อนุมัติไม่ก่อนวันที่
/วุฒิการศึกษา
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1. นางวรรณทนา ด่านปาน ด้านที่ 1 100
65 87.00 85.00 86.00 86.00 ผ่านการประเมิน/
ครู รร.บ้านชุมนุมพระ
ด้านที่ 2 100
65 87.50 85.00 87.50 86.66 26 พ.ค. 2563
ค.บ. ภาษาไทย
ด้านที่ 3 100
65 83.75 82.50 91.25
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

2. น.ส.พิรุฬห์ณัฐ
คล้ายลักษ์
ครู รร.บ้านหนองม่วง
ค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

3. น.ส.ปิยะธิดา เศษไธสง
ครู รร.บ้านหนองใหญ่
(อ.หนองปรือ)
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

4. น.ส.อรอุมา ปานธรรม

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

100
100
100

65
65
65

85.00
90.00
88.00

85.00
90.00
88.00

85.00
92.50
90.00

85.00 ผ่านการประเมิน/
90.83 26 พ.ค. 2563

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

92.00
91.25
90.00

86.00
87.50
86.00

92.00
83.75
90.00

90.00 ผ่านการประเมิน/
87.50 27 พ.ค. 2563

ด้านที่ 1 100

65
65
65

84.00
85.00
81.50

83.00
85.00
80.50

81.00
82.50
79.50

82.66 ผ่านการประเมิน/
84.16 27 พ.ค. 2563

65
65
65

95.00
82.50
80.50

92.00
86.75
86.75

97.00
96.25
88.00

94.66 ผ่านการประเมิน/

ครู รร.วัดหนองไม้เอื้อย
ด้านที่ 2 100
ค.บ. คณิตศาสตร์
ด้านที่ 3 100
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

5. น.ส.สุวารี แสงอรุณ

ด้านที่ 1

ครู รร.บ้านน้ำลาด
ด้านที่ 2
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 3
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

100
100
100

88.50 26 พ.ค. 2563
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ที่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา

6. น.ส.กรรณิการ์ ใจกล้า

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ

รายการ คะแนน คะแนน
ผ่าน กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ประเมิน เต็ม
เฉลี่ย

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
อนุมัติไม่ก่อนวันที่

ด้านที่ 1 100
ด้านที่ 2 100
ด้านที่ 3 100

65
65
65

97.00
98.75
96.00

95.00
98.75
99.00

95.00
98.75
97.00

95.66 ผ่านการประเมิน/
98.75 26 พ.ค. 2563

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

100
100
100

65
65
65

91.00
95.00
87.50

90.00
92.50
87.50

91.00
87.50
86.25

90.66 ผ่านการประเมิน/
91.66 27 พ.ค. 2563

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

100
100
100
100
100
100

65
65
65
65
65
65

85.00
81.25
79.00
94.00
81.25
75.00

85.00
81.25
79.00
90.00
81.25
75.00

89.00
75.00
79.00
91.00
83.75
75.00

86.33 ผ่านการประเมิน/
79.16 9 มิ.ย. 2563

10. นายนนทชัย สุขสำราญ ด้านที่ 1 100
ครู รร.บ้านหนองใหญ่
ด้านที่ 2 100
(อ.หนองปรือ)
ด้านที่ 3 100

65
65
65

90.00
86.25
91.25

89.00
86.25
87.50

89.00
87.50
87.50

89.33 ผ่านการประเมิน/
86.66 26 พ.ค. 2563

11. น.ส.นารีรัตน์ แตงหวาน ด้านที่ 1
ครู รร.บ้านหนองโสน
ด้านที่ 2
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ด้านที่ 3
12. น.ส.คนึงนิจ เขียวแก้ว ด้านที่ 1
ครู รร.วัดทุ่งมะสัง
ด้านที่ 2
(มิตรภาพที่ 9)
ด้านที่ 3

65
65
65
65
65
65

98.00
91.25
84.00
94.00
93.75
87.00

97.00
87.50
85.00
93.00
88.75
84.00

97.00
86.25
81.00
97.00
78.75
87.00

97.33 ผ่านการประเมิน/
88.33 4 มิ.ย. 2563

ครู รร.บ้านสามยอด
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

7. น.ส.สุภาพร ศรีวิชัย
ครู รร.บ้านหนองใหญ่
(อ.หนองปรือ)
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

8. นายอานนท์ สารชาติ
ครู รร.บ้านยางสูง
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

9. น.ส.อภิญญา สิงหา
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

100
100
100
100
100
100

91.66 ผ่านการประเมิน/
82.08 26 พ.ค. 2563

94.66 ผ่านการประเมิน/
87.08 15 มิ.ย. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
ที่
สังกัด/
/วุฒิการศึกษา
1. น.ส.ดนยา ไชยน้ำอ้อม
ครู ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
ศศ.บ. สาขาศิลปกรรม
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
ความเห็นของ
รายการ คะแนน คะแนน
คณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผ่าน
ประเมิน เต็ม
เฉลี่ย อนุมัติไม่ก่อนวันที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้านที่ 1 100
65 95.00 95.00 95.00 95.00 ผ่านการประเมิน/
ด้านที่ 2 100
65 90.00 90.00 90.00 90.00 15 พ.ค. 2563
ด้านที่ 3 100
65 81.50 82.50 82.50

2. นางภควรรณ ศรัทธาผล ด้านที่ 1
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
ด้านที่ 2
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
ด้านที่ 3

100
100
100

65
65
65

90.00
91.25
88.00

92.00
96.25
92.00

89.00
88.75
92.00

90.33 ผ่านการประเมิน/
92.08 19 มิ.ย. 2563
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
นำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 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. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 23 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 23 ราย
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 23 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2
เกิน 1 ขั้น
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 23 ราย
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 23 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 23 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2
เกิน 1 ขั้น
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.19 เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 17 ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 54)
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 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
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ไ ด้รับเงินเดือนในอันดับ
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
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 20 ราย ดังนี้
2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จำนวน 9 ราย
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 8 ราย
2.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จำนวน 2 ราย
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จำนวน 1 ราย
3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา
อนุมัติ มีผ ลไม่ก่อนวัน ที่ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ราย
คนที่ 2

คนที่ 3

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

47.50
26.00
73.50
42.50
28.00
70.50

47.50
27.00
74.50
42.50
28.00
70.50

ผ่านเกณฑ์/
11 ก.ค. 63/
11 ก.ค. 63
ผ่านเกณฑ์/
31 มี.ค. 63/
20 ส.ค. 61

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (รายปรับปรุง) จำนวน 1 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. น.ส.ณัฐตาภรณ์ ศักดี
60
39 47.50 47.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 27.00 24.00
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15
(บ้านม่วงเฒ่า)
คะแนนรวม 100 70 74.50 71.50

47.50
26.00
73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 2

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
ที่
รายการประเมิน
เต็ม
ผ่าน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (รายปรับปรุง) จำนวน 2 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. นายมนูญ แสนสิงห์
60
39 47.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 26.00
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คะแนนรวม 100 70 73.50
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. น.ส.เพ็ญพักตร์
60
39 42.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 28.00
พรามมณี
ครู รร.บ้านหนองกร่าง
คะแนนรวม 100 70 70.50

คะแนนที่ได้

ค.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 17 ราย
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ผ่าน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 8 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. น.ส.ธวัลรัตน์
60
39 47.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 27.00
สีหานาจ
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี
คะแนนรวม 100 70 74.50
ที่

คนที่ 3

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

47.50 47.50
26.00 26.00
73.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
30 ส.ค.62/
20 ส.ค.61

คะแนนที่ได้
คนที่ 2

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา

2

นายประวัติชัย
อินทวิชัย

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 29.00 26.00
73.50 76.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
13 เม.ย.63/
6 พ.ย.60

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 28.00 26.00
73.50 75.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
2 เม.ย.63/
27 พ.ค.60

60
40
100

39
26
70

45.00 45.00 45.00
26.00 26.00 26.00
71.00 71.00 71.00

ผ่านเกณฑ์/
3 เม.ย.63/
16 มิ.ย.61

60
40
100

39
26
70

45.00 45.00 45.00
26.00 26.00 26.00
71.00 71.00 71.00

ผ่านเกณฑ์/
8 เม.ย.63/
24 เม.ย.60

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 28.00 26.00
73.50 75.50 73.50

ผ่านเกณฑ์/
2 เม.ย.63/
6 พ.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/
13 มี.ค.63/
6 พ.ย.60

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 25.00 26.00
73.50 72.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 2

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
(ปัจจุบันย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียนเกียรติวธั นเวคิน 2
(วัดปลักเขว้า)
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

3

4

น.ส.วชิราภรณ์ สมตน
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
วท.บ. ชีววิทยา
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

นางวิเรืองรัตน์
แก้วกอง

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ค.บ. ฟิสิกส์
5

6

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นางรัชนี เชื้อจันสา

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้ากาญจนบุรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

นางศิริอัมพร
ปินตาเชื้อ

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ครู ร.ร.วิสุทธรังษี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

7

น.ส.สายธารา
เดชเจริญพร
ครู ร.ร.บ่อพลอย
รัชดาภิเษก
วท.บ. ชีววิทยา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

8

นางนิรมล
กิตติมานิตกุล
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/
คะแนน คะแนน
ที่
รายการประเมิน เต็ม
ผ่าน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 9 ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9 น.ส.สุภาวดี
60
39 47.50
ผลงานทางวิ
ช
าการ
40
26 26.00
จาวสุวรรณวงษ์
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
คะแนนรวม 100 70 73.50
หญ้า กาญจนบุรี
วท.บ. ฟิสิกส์
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา
10 นางจรรยา กิตติชัย
ครู ร.ร.ประชามงคล
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา
11 นายสามารถ หงษ์ทอง
. ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
ค.บ. เคมี
วท.ม. เคมีศึกษา
12 นางพนาไพร ศิริรตั น์
. ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี
ค.บ. เคมี
13 นายเกรียงไกร
.
จันหอม

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
คะแนนรวม

คะแนนที่ได้
คนที่ 2

คนที่ 3

ความเห็นกรรมการ
(วันอนุมัติ/
วันพัฒนา)

47.50 47.50
25.00 26.00
72.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 25.00 26.00
73.50 72.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
24.00 26.00 26.00
71.50 73.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
24.00 26.00 26.00
71.50 73.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
24.00 27.00 26.00
71.50 74.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
100
60
40
100

39
26
70
39
26
70

47.50
26.00
73.50
47.50
26.00
73.50

47.50 47.50
26.00 24.00
73.50 71.50
47.50 47.50
24.00 27.00
71.50 74.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
100

39
26
70

47.50 47.50 47.50
26.00 24.00 26.00
73.50 71.50 73.50

ปรับปรุงครั้งที่ 1

60
40
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ไม่ผ่านเกณฑ์

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ค.ม. การบริหาร
การศึกษา

14 นางชนิศา แย้มศิริ
. ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี
กศ.บ. วิทยาศาสตร์
15 น.ส.มยุรา บุญมาก
. ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์
บำรุง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16 นายธีรพงศ์ ทาต่อย
. ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี
ค.บ. ฟิสิกส์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา
17 น.ส.รจนา ล้ำเลิศ
. ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต
ค.บ. ฟิสิกส์
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

ปรับปรุงครั้งที่ 1
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
1. คณะกรรมการชุดที่ 2 ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ราย ดังนี้
1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จำนวน 9 ราย
1.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 8 ราย
1.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จำนวน 2 ราย
1.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จำนวน 1 ราย
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 9 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น
3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่
ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 10 ราย (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 8 ราย และปรับปรุง ครั้งที่ 2 ภายใน
เดือน 3 เดือน จำนวน 2 ราย)
4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 1 ราย
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน
เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จำนวน 20 ราย
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จำนวน 9 ราย
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ
คศ.3 เกิน 1 ขั้น
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป

74
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2 จำนวน 20 ราย
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.3 จำนวน 9 ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่ อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม)
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.20 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ (ว 21/2560)
คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5
ราย
1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย
2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย
3. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย
4. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จำนวน 2 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
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3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
3. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน
4. กรณี ท ี ่ ต รวจสอบแล้ ว ปรากฏว่า เอกสารหลัก ฐานไม่ ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นสมบูร ณ์ ให้ ส ำนักงาน
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 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ
วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

รับ
เงินเดือน

สถานศึกษา/รร.

อำเภอ/จังหวัด

เสนอขอรับ
การประเมิน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1.

นางสายรุ้ง กองแก้ว

ครู

ครู
ชำนาญการ

31,450

วัดกาญจนบุรีเก่า
“อุดมราษฎร์วิทยา”

เมือง
กาญจนบุรี

29 เม.ย. 2563

บ้านวังสิงห์

ไทรโยค
กาญจนบุรี

4 เม.ย. 2563

บ้านน้ำคลุ้ง

เลาขวัญ
กาญจนบุรี

5 มิ.ย.2563

35,260

ท่ามะกาวิทยาคม

7 พ.ค. 2563

33,390

ท่ามะกาวิทยาคม

ท่ามะกา
กาญจนบุรี
ท่ามะกา
กาญจนบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2.

นางมณฑา ยิ้มเยือ้ น

ครู

ครู
ชำนาญการ

35,600

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
3.

น.ส.สวนัฐ สุกุลธนาศร

ครู

ครู
ชำนาญการ

35,900

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4.

นางเฉิดโฉม ลอยพโยม

ครู

5.

น.ส.จิรนันท์ ฮวยแหยม

ครู

ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ

12 พ.ค. 2563
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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 5 ราย (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 9 หน้า 184-188 )
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู
ชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัตผิ ลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 ราย
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และให้สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
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6.21 เรื่อง ขออนุมัติส่งคืนตำแหน่งว่างกลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
สำรวจความต้องการวิชาเอกใหม่ และเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติคืนตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 จำนวน 45 อัตรา ซึ่งเป็น
ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง
5 เขต พิจารณานำมาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการ
ยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่
6 กันยายน พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 มีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการขอใช้
บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 45 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
รวมทั้งสิ้น

อัตราว่างทั้งหมด
(อัตรา)
2
6
27
10
45

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ปัจจุบัน
มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 4 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 96 คน ดังนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก
ภาษาพม่า
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ดนตรีศึกษา
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตร
คหกรรม
ประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
แนะแนว
เทคโนโลยีทางการศึกษา

บรรณารักษ์
รวม

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คงเหลือ (คน)
หมดบัญชี
1
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
25
หมดบัญชี
หมดบัญชี
22
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
13
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
35
หมดบัญชี
96

จำนวนอัตราว่างที่ใช้
บัญชีคงเหลือ (คน)
ในการบรรจุ (อัตรา)
-

หมดบัญชี
1
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
25
หมดบัญชี
หมดบัญชี
22
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
13
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
หมดบัญชี
35
หมดบัญชี
96

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง จำนวน 45 อัตรา ที่
เหลือจากการขอใช้บัญชีผ ู้สอบแข่งขัน ได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น กลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาสำรวจความต้องการวิชาเอกใหม่ และนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้ ในการเรียกบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 หากมีความต้องการวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอให้แจ้งความประสงค์มายังสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รีโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป ก่อนบัญชี จะหมดอายุในวันที่ 5 กันยายน 2563
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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 ให้กำหนดสาขาวิชาเอกใน
ลำดับถัดไปตามตารางนี้ มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้น
แล้ว จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้)
(2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 45
อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ
2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีส่งคืนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการขอใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น กลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสำรวจ
ความต้องการวิชาเอกใหม่ และนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้ในการเรียกบรรจุและแต่ งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 และให้แจ้งความประสงค์ความต้องการวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3. ขออนุมัติ ให้ส ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการเรียกตัว ผู้ส อบแข่งขันได้
ตลอดจนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 หากมีสถานศึกษาแสดงความประสงค์ต้ องการเปลี่ยนแปลง

81
กลุ่มวิชาเอกให้เป็น กลุ่มวิช าเอกที่ขึ้น บัญชี ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ
ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 2 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัว ให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด
5. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (4) สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
มติ กศจ. อนุมัติตามเสนอ
ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.22 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลง มติให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นายอนันต์ กัลปะ กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจาก ที่ประชุม เพื่อมิให้
มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณา ทางการปกครองไม่
เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้
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6.22 เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6.23 เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน
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

ภาคผนวก

