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7. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                                                  
8. นายโอภาส  เจริญเชื้อ    
9. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
10. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายอนันต์  กัลปะ)  
11. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

        (นายอาดุลย์  พรมแสง)                                                                          
3. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
      (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

       (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
5. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
6. นางพรทิพย์   สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

 

 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. น.ส.มาริสา  กฤชก้านเหลือง        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. นางชุติกานต ์ สามชูศรี                  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 8   
6. นางลภัสรดา สอนใจ              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี  
8. นางอังคณา วิสุทธากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี  
9. น.ส.ศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
11. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12.  น.ส.ดาราณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
            -  ไม่มี  - 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2563      

 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2563      
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 
2562) กรณีย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้นำเรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กรณีย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นควรให้นายศิลปกร สีลา อดีตดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เป็นผู้มีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 2577 ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. แจ้งให้โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ดำเนินการพิจารณาผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ใหม่ โดยพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนให้ นายศิลปกร สีลา 
ร่วมด้วย ทั้งนี้ให้ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนให้อยู่ภายในวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเดิม 

 ในการนี้ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นายศิลปกร สีลา ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อดีตดำรง
ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และยินยอมที่จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียด   
ดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 80-81) 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เสนอให้นายศิลปกร สีลา ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 
2 (1 ตุลาคม 2562) ตามความประสงค์ของตนเอง 

2. แจ้งผลการพิจารณาการเลื ่อนเง ินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2  
(1 ตุลาคม 2562) ราย นายศิลปกร สีลา ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.2  เรื่อง    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั ้งที ่ 8/2563 เมื ่อวันที่               
29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  พร้อมทั ้งแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งแผน ฯ และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ดังกล่าว 
ให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจ   ที่รับผิดชอบ 
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  
 บัดนี้ หน่วยงานและสถานศึกษาภายในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
แล้ว จำนวน 51 โครงการ จากโครงการที่บรรจุไว้ในแผน ฯ ทั้งหมด 89 โครงการ ดังต่อไปนี้           

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาท่ี 3 ตามทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง Active Learning 
30,000 สพป.กจ.1 

2 อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 25,600 สพป.กจ.1 
3 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 70,000 สพป.กจ.1 
4 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภยัยาเสพติด พิชิต COVID-19 209,232 สพป.กจ.3 
5 สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตสื่อและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 15,000 สพป.กจ.3 
6 พัฒนาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชือ่มโยงสู่การสร้างอาชีพและการมงีานทำ 26,057 สพป.กจ.3 
7 พัฒนาและยกระดับคณุภาพการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 79,804 สพป.กจ.4 
8 สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 440,000 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฯ 
9 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 462,000 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฯ 
10 อาชีวศึกษาสร้างช่างฝีมือ 431,640 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฯ 
11 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 34,510 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฯ 
12 ปฏิรูปนักศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 819,001 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฯ 
13 ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน กิจกรรมอบรม

วิชาชีพแก่ครูและนักเรยีนในโรงเรยีน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุี 
85,595 วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฯ 
14 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 974,300 ศูนย์การศึกษา

พิเศษประจำ
จังหวัดกาญจนบรุ ี

15 ฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ๓๐,๐๐๐ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุร ี
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
16 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านมคัคุเทศก์และการนำเทีย่ว ๑๐,๐๐๐ วิทยาลยัอาชวีศึกษา

กาญจนบุร ี
17 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ๗๘,๘๐๐ วิทยาลยัอาชวีศึกษา

กาญจนบุร ี
18 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๒๘,๕๒๐ วิทยาลยัอาชวีศึกษา

กาญจนบุร ี
19 กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก 1,200,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
กาญจนบุร ี

20 แข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ Kanpeo English Room 

285,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
กาญจนบุร ี

21 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดกาญจนบุร ี 9,009,000 องค์การบริหาร
สว่นจังหวัด
กาญจนบุร ี

22 คิดวิเคราะห์ด้วยหลักคณุธรรมตามรอยพ่อ ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุร ี

23 พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุร ี

24 พัฒนารูปแบบและยกระดับคณุภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) 400,000 วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุร ี

25 บริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียน ตชด.ภาค 1 
 (ศนอ.)ในพระราชดำร ิ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุร ี

26 ยกระดับการจดัการอาชีวศึกษาเพือ่เป็นศูนย์กลางด้านอาชีพของภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุร ี

27 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 20,000 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุร ี

28 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 24,000 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุร ี

29 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุร ี

30 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครใูห้นักเรียน 117,600 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุร ี

31 สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 440,368 ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
กาญจนบุร ี

32 พัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบรุ ี 502,978 ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
กาญจนบุร ี

33 การยกระดับคณุภาพการศึกษาในพื้นที่บริการ 1,034,401 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏกาญจนบุร ี

34 พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 (P3) 179,820 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏกาญจนบุร ี
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
35 พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21  (P3)  (นกัศึกษาอื่นๆ ที่

ไม่ใช่นักศึกษาครู) (P3) 
1,501,745 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
36 การยกระดับคณุภาพการศึกษาด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 1,227,825 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
37 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขยีนและการวิเคราะหข์องนักเรียน

ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
813,525 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
38 การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 315,650 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
39 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรยีนการสอนและการประเมินผล 208,451 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
40 พัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจติวิญญาณ

ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 
140,456 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
41 การพัฒนาบัณฑติให้เป็นเลิศทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ 102,248 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
42 พัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่อนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
65,500 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
43 การขับเคลื่อนคณุธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวทิยาลัยเพื่อ

ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
149,510 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
44 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธภิาพ โปร่งใน และมีธรรมาภิบาล 2,923,490 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
45 พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ดา้นการอ่านออกเขียนได้ : โครงการพัฒนาชุมชนใน

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
255,000 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏกาญจนบุร ี
46 สร้างและส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 279,500 ศธจ.กาญจนบรุ ี
47 ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี
48 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบรุโีดยองค์คณะ

บุคคล 
400,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี

49 ประชุมจัดทำแผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด 

25,400 ศธจ.กาญจนบรุ ี

50 บูรณาการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวดักาญจนบรุี 18,390 ศธจ.กาญจนบรุ ี
51 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 40,180 ศธจ.กาญจนบรุ ี
 รวมงบประมาณ 25,779,696 บาท 

 

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้รับรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนแล้วจะได้
รวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้คณะทำงานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ฯ เพื่อนำไปสรุปและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

 

4.1  เรื่อง    การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) 

 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของคระกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
และทิศทางการพัฒนาจังหวัด สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ใน วันที่ 30 กันยายน –           
1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเดอะวิสต้า โรงแรมเดอะวิสต้า พูล วิลล่า อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   

การนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการ     
ทั้ง 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวม 4 คณะ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งแสดงมุฑิตาจิต
แก่คณะกรรมการฯผู้เกษียณอายุ ในวันที 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    รับทราบผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัด
กาญจนบุรี” 

 

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา   
ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัด
กาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึด
หลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพ่ือให้ข้าราชการผู้อ่ืนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็น
แบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี  

การนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี” ใน
คราวการประชุม วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
ได้พิจารณาคัดเลือก “ต้นแบบคนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563” จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุชนศึกษา 
2. นายประเวศ สมประสงค์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
3. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
4. นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
5. นางวาสนา หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 

และพิจารณาเห็นชอบรายชื่อ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี” จำนวน ๗4 
ราย จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว 
จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 

82-84)  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  6 
กันยายน 2561 จำนวน 11 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 จำนวน 50 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
จำนวน 1 อัตรา และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 4 
อัตรา รวมทั้งสิ้น 66 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมา
รายงานตัวและเลือกโรงเรียน จำนวน 59 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 8 ราย ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 521/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 
45 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 522/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 523/2563 สั่ง ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2563 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
524/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 58 ราย และได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 3 ราย 
ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 530/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง จำนวน 3 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 530/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 
2563 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 531/2563 
สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 7 ราย ทั้งนี้ มีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) มี
ความประสงค์โอนย้าย จำนวน 1 ราย  รวมได้รับการบรรจุทั้งสิ้น จำนวน 67 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด 

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 6 อัตรา  
1 นายชูศักดิ์   จดจำ 64 146 บ้านเขาช่อง/สพป.กจ.2 
2 นายภูริวัฒน์   ทองมาก 65 401 บ้านท่าดินแดง/สพป.กจ.3 
3 นางสาวนุจรี   ตะพัง 66 4538 วัดใหม่ภูมิเจริญ/สพป.กจ.4 
4 นางสาวมัทนา   ทายา 67 5778 วัดปรังกาสี/สพป.กจ.3 
5 นางสาวสรัญญา  ทองปุก 68 4928 บ้านใหม่พัฒนา/สพป.กจ.3 
6 นางสาวสมรส  สวรรค์งาม 69 124551 ทองผาภูมิวิทยา/สพม.8 

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา  
1 นางสาวอรวรรณ   สังกรณีย์ 102 5028 วัดหินดาด/สพป.กจ.3 
2 นางสาวพนิดา   สยองเดช 103 2440 บ้านปากลำปิล็อก/สพป.กจ.3 
3 นางสรัลนุช   ทองแท้ 104 1986 บ้านเหมืองสองท่อ/สพป.กจ.3 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศีกษา จำนวน 2 อัตรา 
1 นางสาววิสารัตน์   ตันสุริยา 22 1299 บ้านป่าไม้สะพานลาว/สพป.กจ.3 
2 นายธรรมวิทย์  บุษบา 23 4189 บ้านทัพพระยา/สพป.กจ.2 
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2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด 

กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา  
1 นายธเนศ  ศิริกมลนันท์ 1 33054 ทองผาภูมิวิทยา/สพม.8 (โอนย้าย) 

กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา 
1 นางสาวรัชฏา  ขันวงค์ 1 5830 บ้านห้วยเสือ/สพป.กจ.3 
2 นางสาวสุชัญญา  มีช้าง 2 3155 วัดวังก์วิเวการาม/สพป.กจ.3 

กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา 
1 นางสาวพัชรีดา  สุวรรณวงษ์ 

 
1 
 

705 
 

สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/
สพป.กจ.3 

2 นางสาวชวลัน  ประกอบผล 2 5132 บ้านท่าดินแดง/สพป.กจ.3 
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 14 อัตรา 
1 นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน์ 1 33466 หนองรีประชานิมิต/สพม.8 

2 นางสาวนงค์นภา  อาจทวีกูล 2 
34963 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง/

สพม.8 
3 นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริสุข 3 2027 บ้านทุ่งประทุน/สพป.กจ.2 
4 นางสาวปาณุมาศ  กริชนอก 4 31908 ประชามงคล/สพม.8 
5 นางสาววรัญญา  มากมาย 5 29 บ้านดินโส/สพป.กจ.3 
6 นางสาวเบญจมาศ  เที่ยงอินทร์ 6 947 บ้านวังโพธิ์/สพป.กจ.3 
7 นายศิริวัฒ  โกทองเจริญ 7 1675 บ้านซ่อง/สพป.กจ.2 
8 นางสาววันดี  พรหมพิมพ์ 8 1706 บ้านป่าไม้สะพานลาว/สพป.กจ.3 
9 นายก้องเกียรต ิ ช่างการ 9 989 บ้านดินโส/สพป.กจ.3 

10 นางสาวสุจิตรา  อุทธา 10 4446 ประชาพัฒนา/สพป.กจ.4 
11 นางสาวสุรีลักษณ์  บุญกุศล 11 5845 เขาวงพระจันทร์/สพป.กจ.4 
12 นางสาวขนิษฐา  โพธิ 12 3311 บ้านเสาหงส์/สพป.กจ.4 
13 นางสาวประสิตา  กุลบุตร 13 3741 บ้านห้วยมาลัย/สพป.กจ.3 
14 นายพงศ์สิทธิ์  ชิณวงศ์ 14 2157 บ้านหาดงิ้ว/สพป.กจ.3 
กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวเสาวณีย์  รัตนคำ 1 31659 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา/สพม.8 

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา 
1 นางสาวเพชรัตน์  เอ่ียมสอาด 1 2190 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม/สพม.8 
2 นางสาวมลฤด ี แก้วใส 2 612 วัดทุ่งสมอ/สพป.กจ.2 
3 นางสาวนิภาพร  ตรีเทพา 3 740 หนองรีประชานิมิต/สพม.8 
4 นางสาวสุนิษา  พิมคีรี 4 2914 บ้านวังโพธิ์/สพป.กจ.3 
5 นางสาวจิตรี  พลนอก 5 5949 อนุบาลทองผาภูมิ/สพป.กจ.3 
6 นางสาวกมลวรรณ  มีสุข 6 3983 วัดท่ากระทุ่ม/สพป.กจ.2 
7 นางสาวสุธาสีนี  เปล่งแสง 7 33069 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.8 
8 นางสาวศิกัญญา  อินทร์ตา 8 3640 วัดใหม่ภูมิเจริญ/สพป.กจ.4 
9 นางสาวกัญญา  หมั่นเขตกิจ 9 4096 บ้านห้วยยาง/สพป.กจ.2 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขทีต่ำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด 
10 นางสาวอรุณี  ท้วมเสงี่ยม 10 6053 บ้านหนองปลาไหล/สพป.กจ.4 
11 นางสาวพัชรี  ยังดี 11 4355 ราษฎร์บำรุงธรรม/สพป.กจ.4 
12 นางสาวคณิต  แข็งขัน 12 2150 เขาวงพระจันทร์/สพป.กจ.4 
13 นางสาวฮันนาน  เจริญสุข 13 1731 บ้านนาสวน/สพป.กจ.1 
14 นางสาวทิพย์กมล  อุปพงษ์ 14 4710 บ้านโป่งหวาย/สพป.กจ.1 
15 นางสาวสุกัลยา  พงษ์ธนู 15 782 บ้านซองกาเรีย/สพป.กจ.3 
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 15 อัตรา 
1 นายวีรวิชญ์  วังใหญ่รัมย ์ 1 35713 บ่อพลอยรัชดาภิเษก/สพม.8 
2 นางสาวกมลชนก  อัศวสถาพรกุล 2 2225 วัดใหม่เจริญผล/สพป.กจ.2 
3 นางสาวจิรนันท์  ลุนอุบล 3 1927 บ้านหนองหิน/สพป.กจ.2 
4 
 

นางสาวพนิตา  วังพรม 
 

4 
 

2784 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/
สพป.กจ.3 

5 นางสาวชมพูนุช  ภารไสว 5 672 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า/สพป.กจ.1 
6 นางสาวศิวรานันท์  ร่มจำปา 6 31574 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.8 
7 นายจักรกฤษ  เนตรยอง 7 31426 วัดเขาสามสิบหาบ/สพป.กจ.2 
8 นางสาวบัดรีหย๊ะ  เจะนิ 8 469 บ้านเขากรวด/สพป.กจ.2 
9 นางสาวปวีณา  วรรณขาม 9 4999 บ้านวังใหญ่/สพป.กจ.3 

10 นางสาวอัจฉรา  ราชวัง 10 4898 บ้านห้วยกบ/สพป.กจ.3 
11 

 
นางสาวสุรีรัตน์  เมาะราศี 
 

11 
 

3732 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)/
สพป.กจ.4 

12 นางสาวธิดารัตน์  เป้าจันทึก 12 7926 บ้านห้วยมาลัย/สพป.กจ.3 
13 นางสาวนิภาพร  พลครบุรี 13 5203 บ้านหนองกะหนาก/สพป.กจ.4 
14 นางสาวสุภาภรณ์  วรวิวัฒน ์ 14 581 บ้านซองกาเรีย/สพป.กจ.3 
15 นางสาวสริญญา  พงษส์ุระ 15 1990 บ้านทุ่งเสือโทน/สพป.กจ.3 

 

3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด 

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
1 นางสาวปุณณดา  ทุมดี 1 423 บ้านหนองตาเดช/สพป.กจ.4 
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4. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง บรรจุที่โรงเรียน/สังกัด 
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา  
1 นางสาวสะนิ  แกละมงคล 1 4080 บ้านวังสิงห์/สพป.กจ.3 
2 นางสาวณัฐสุดา  ตะเภาพงษ์ 2 78 บ้านดินโส/สพป.กจ.3 
3 นางสาวสุนารี  ธรรมเสนา 3 1846 เสรี-สมใจ/สพป.กจ.4 
4 นางสาววิภาพร  ไชยราช 4 788 บ้านหนองสาหร่าย/สพป.กจ.4 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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4.4  เรื่อง   รับทราบการหารือเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ประกาศการเลิกสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุปลู ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในโรงเรียนดังกล่าว คือ นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ซึ่งมีความ
ประสงค์ขอย้าย กรณีพิเศษ โดยขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง , โรงเรียนบ้านบัวแดง, โรงเรียน   
วัดโพธิ์งาม และโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม      
เขต 1 

เนื่องด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

“ข้อ 1.1 กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน จากสถานศึกษาท่ี ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการ
สอนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทั้งตำแหน่งว่าง
และตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง 

(2) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ภายในเขตพื้นที่
การศึกษาเดยีวกันเท่านั้น 

(3) กรณีการรวมสถานศึกษาให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปกำหนดในสถานศึกษาท่ีถูกรวมก่อนเป็นลำดับแรก 

(4) เมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว สถานศึกษาที่
รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด” 

ซึ่งข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ส่งผลให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  ไม่มี
สถานศึกษาใดที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงไม่สามารถดำเนินการตัดโอน ตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ดังกล่าวได ้

 

และ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

“ข้อ 2.2 การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ” และ 

“ข้อ 19 กรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา” 
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้จัดทำหนังสือหารือถึงสำนักงาน 

ก.ค.ศ. ว่า ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้ 
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บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ดังนั ้น กรณี นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาเกลี ่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 1.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ก่อน หาก นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ ประสงค์
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว 
ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบการสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ    
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด       ซึ่งตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
andTransparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด  คือ 1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต     
6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
10) การป้องกันการทุจริต   

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ แบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน     
การทุจริต จำนวน 15 ข้อ  รวมทั้งสิ้น 44 ข้อ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน และนำผลการประเมินฯ ไปพัฒนา และยกระดับ    
การดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล   

บัดนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน          
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เรียบร้อยแล้ว   โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีผลการประเมินฯ 
ระดับ AA (คะแนน 95-100) เป็นปีที่ 2   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 85) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6  เรื่อง    รับทราบการลาออกของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตามคำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 
785/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
และคำสั่งที่ 57/2562  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่  
11 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลำดับที่ 13  พลโท เยี่ยมชัย  
บุตรดาวงษ์  

และคำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่ 
141/2562  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สั่ง ณ  วันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ.2562  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลำดับที่  3 นายโอภาส        
เจริญเชื้อ  (ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.)  นั้น 

เนื่องจาก  พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  ได้ยื ่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 และนายโอภาส  เจริญเชื้อ   ได้ยื่น
หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับที่ 3  ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  เนื่องจาก มีภาระงานจำนวนมาก  เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมประชุมตาม
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
จึงมีความประสงค์ขอลาออกจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ทั้งนี้  นายโอภาส  เจริญเชื้อ  มีความประสงค์ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลำดับที่12  ต่อไป
จนครบวาระ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    
รับทราบการลาออกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลำดับที่ 13  พลโท เยี่ยมชัย        

บุตรดาวงษ์  และรับทราบการลาออกของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลำดับที่ 3 นายโอภาส        
เจริญเชื้อ     
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1     เรื่อง    ขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่าย และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 , 2 และ 3     

คำขอ 
  ด ้วยสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี   ขอความเห ็นชอบในการใช ้ เง ินเหล ือจ ่าย                       

และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา      

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นงบดำเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
จำนวนเงิน 720,596 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา     
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นงบดำเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
จำนวนเงิน 52,800 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา      
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 344 ,300 บาท            
(สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นงบดำเนินงาน และงบลงทุน ดังนี้  
1) งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค                                         จำนวนเงิน 301,500 บาท  

     2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ                   จำนวนเงิน    42,800  บาท 
           2.1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ    จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,900 บาท  
                    เป็นเงิน  31,800 บาท               
           2.2) เก้าอ้ีทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ   จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท 
                    เป็นเงิน  11,000 บาท       

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา           
พ.ศ. 2550 
        ข้อ 1 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณา 
ดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั ่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในอำนาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
           (2) ด้านงบประมาณ 
                (ง) การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
          ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด เป็นอำนาจหน้าที่ของตนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
          (2) ด้านงบประมาณ  

            (ก) การจ ัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั ้งงบประมาณเพื ่อเสนอต่อเลขาธ ิการ 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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  (ข) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 
คณะกรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง  

 (ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 (จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 (ฉ) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ  
 (ช) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
  (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 (ณ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  ฯลฯ  
                  (น) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
        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) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 
  3. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560             
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
       ข้อ 8  ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
            (1)  อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  
       ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน

จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ิม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย 
        ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด 

5. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ.2562  

  ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพื ่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภาย ใต้เงื่อนไข 
ดังนี้ 
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(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหนว่ย
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
   กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ 
จัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่าย
ใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ        

6. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่  13 สิงหาคม 
2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
                    7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 3879 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน“สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ที่เหลือจ่าย  จากการจัดซื้อ
จัดจ้าง และเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็มและไม่ได้ถูกโอนกลับส่วนกลาง หรือที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างและทำ 
PO ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 เป็นต้นไป พิจารณาดำเนินการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวได้
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 โดยดำเนินการตามคำสั่ งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 1452/2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
โดยขอให้โอนเป็นค่าสาธารณูปโภคก่อนเป็นลำดับแรก” 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจำงวด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต    
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ซึ ่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , 2 และ 3            
ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้ว ยังมีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์       
และพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 720,596 บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) พิจารณาเห็นว่า รายการ
งบประมาณ รายจ่ายที่เหลือจ่าย เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นค่าส าธารณูปโภค
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีไม่เพียงพอ จึงขอใช้เงินเหลือจ่าย จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
เป็นงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 720,596 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 52,800 บาท  (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงขอใช้เงิน     
เหลือจ่าย จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 52,800 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
งบประมาณทั้งสิ้น 344,300 บาท  (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือ
จ่าย เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต หรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณหรือจากการจัดซื ้อจัดจ้างแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 344,300 บาท          
(สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

    1) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
ในสังกัด จำนวนเงิน 301,500 บาท  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอ   

    2) งบลงทุน เพื ่อเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน 42,800 บาท เนื ่องจากครุ ภัณฑ์
สำนักงานที่มีอยู่เกิดการชำรุด ประกอบกับมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้ง ให้มาปฏิบัติ
หน้าที่ที ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทำให้ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ   
จำนวน 2 รายการ  ดังนี้ 

        2.1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,900 บาท 
              เป็นเงิน 31,800 บาท 
        2.2) เก้าอ้ีทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท  
              เป็นเงิน 11,000 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารนอกเล่ม) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1, 2 และ 3  เป็นไปตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  ข้อ  25 และ ข้อ 28  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 8  (1) และ (2)  จึงเห็นสมควรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , 2 และ 3 ตามเสนอ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือ

จ่าย และโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนัก งานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,2 และ 3  ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา      
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นงบดำเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
จำนวนเงิน 720,596 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา     
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นงบดำเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
จำนวนเงิน 52,800 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา      
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 344 ,300 บาท            
(สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นงบดำเนินงาน และงบลงทุน ดังนี้  
1) งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค                                         จำนวนเงิน 301,500 บาท  

     2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ                   จำนวนเงิน    42,800  บาท 
           2.1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ    จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,900 บาท  
                    เป็นเงิน  31,800 บาท               
           2.2) เก้าอ้ีทำงาน ระดับชำนาญการพเิศษ   จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท 
                    เป็นเงิน  11,000 บาท 

 
 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามท่ีเสนอ  ทั้งนี้  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และ 
เขต 3  ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

6.1   เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มา
บรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตริับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็น

ผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 ราย 
 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

6. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ที่ อต 74301/584 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู ้ช่วย            

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มารายงานตั วเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ไปแล้วน้ัน  

2. ปรากฏว่ามีข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศดังกล่าว ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์ ได้มารายงานตัวและมีความประสงค์ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่สอบแข่งขันได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้  

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม 
สอบแข่งขันได้ตาม
ประกาศ/วิชาเอก 

ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง 
/สังกัด 

นายธเนศ   
          ศิริกมลนันท์ 

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  
ระดับชำนาญงาน  
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข่อยสูง อำเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดติถ ์
เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2557  

ประกาศ กศจ. กาญจนบุรี  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
ลำดับที่ 1 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
เลขท่ีตำแหน่ง 33054 
เลขท่ีกรมบญัชีกลาง 0337288 
เงินเดือนท่ีบรรจุ 15,050 บาท 
อาศัยเบิก คศ.3  
ขั้น 55,030 บาท 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
สังกัด สพม. เขต 8 
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3. องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขัดข้องและยินยอมให้ข้าราชการ รายดังกล่าว
โอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า  86-95) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้ 

4.1 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิ ที่ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง 

4.2 ผู้ได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการ
โอนตามผลการสอบแข่งขันได้ จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.  
กำหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว             

เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง และจะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติรับโอน นายธเนศ  ศิริกมลนันท์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับชำนาญงาน สังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเลขที่ตำแหน่ง 33054 อัตราเงินเดือนที่บรรจุ 15,050 บาท โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
อำเภอทองผาภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. ขออนุมัติให้นับอายุราชการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยให้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.2   เรื่อง    ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ  ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินและเห็นชอบให้เลื ่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 
ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ตำแหน่ง 
ประเภท/ 

ระดับ 

ตำแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน วันที่ส่งผลงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 นายศรชัย  ไชยวุฒ ิ วท.บ. 

(เคมี) 
นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ/ 

ปฏิบัติการ 

อ 20  22,130 13 สิงหาคม 
2563  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การ
จัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง 
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
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. เขตพื้นที่การศึกษาไป
เป็นอำนาจของ ก.ศ.จ. ของจังหวัดนั้นๆ ตามคำสั่งนี้ 

8. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

2563 มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน จำนวน 1 รายดังกล่าวแล้ว 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือ

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการประเมินผล
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งานของผู้ขอรับการประเมินเรียบร้อยแล้ว โดยมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 

3. ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่
รายชื่อผู้
ขอรับการ
ประเมิน 

ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 นายศรชัย      

       ไชยวุฒิ 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏบิัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 20 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

100 65   98   92   94 94.66  ผ่าน 

4. จากผลคะแนนดังกล่าว ปรากฏว่า ข้าราชการ จำนวน 1 ราย ดังกล่าว มีคะแนนผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/
ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยอนุโลม) 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึง
ขอความเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินและให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ราย นายศรชัย 
ไชยวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 20 กลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งเลื ่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.3 เรื่อง      การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    
(กรณีพิเศษ) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายของ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 
ราย 

 

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

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

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

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

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

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

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

1 นายอาทิตย์ แซ่ลิม้ คร ู
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านหนองขอน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
เงินเดือน 18,660 บาท 
บรรจุวันที่ 7 ส.ค. 2560  

* ย้ายกรณตีิดตามคูส่มรส   
ช่ือคู่สมรส: นางสาวอัจฉราพร 
อะทะวงศ์ วันท่ีสมรส: 16 
สิงหาคม 2562 
คำสั่งการย้ายของคู่สมรส: 
คำสั่ง ศธจ.เชียงราย ท่ี 
800/2562 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562 
มีคำสั่งให้ย้าย นางสาวอัจฉรา
พร อะทะวงศ์ ครู รร.บา้น
หาดงิว้สพป.กาญจนบุรี เขต 
3 ไปดำรงตำแหน่งครู รร.
เพียงหลวง 16 สพป.
เชียงราย เขต 4 มีผลตั้งแต่
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 

ขอย้ายไป 
สพป.เชียงราย 
เขต 4 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการราย
ดังกล่าวไม่ติดเงื ่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว  
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 291/2562 
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 และคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 339/2562 
สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษแล้ว  
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย นายอาทิตย์ แซ่ลิ้ม ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายได้ หากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่างรับย้าย  
โดยผ่านการอนุมติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4  เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง รายนายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ  
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง รายนายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ ครู 
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 44 มาตรา 53  และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่  3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน  

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556  เรื่อง การกำหนด
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรื อ
สูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง    

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ ครูผู้ช่วย (ตำแหน่งในขณะนั้น) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  อำเภอหนอง

ปรือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการ
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง  

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียน
บ้านหนองใหญ่  อำเภอหนองปรือ คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา   

3. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง คือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  และสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และได้รับหนังสือ
รับรองจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560   
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4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ใน
เบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560          

5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง
เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงไม่สามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นในวันที่สำเร็จการศึกษาได้ (สำเร็จการศึกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2560) แต่ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่เพ่ิมข้ึนในวันที่ยืนคำขอ (6 กุมภาพันธ์ 2561)  

6. ข้าราชการดังกล่าวสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุวันที่ 7 สิงหาคม 2560) 

7. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้ งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 มีมติให้ชะลอการอนุมัติให้ นายณรงค์ฤทธิ์  สุขสมกิจ  ครูผู้ช่วย (ตำแหน่งในขณะนั้น) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นออกไปก่อน เนื่องจากขาดความชัดเจน ในการกำหนดคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณามีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

8. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา จึงได้กระจายอำนาจให้กับส่วนราชการได้พิจารณาคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาและส่วนราชการ                                  

โดยยกเลิกข้อความในข้อ 1.3 ของหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน            
      1.3.1 เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือระดับปริญญาโท 
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือ 
      1.3.2 เป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคย
ทำการสอน หรือ 
      1.3.3 เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 

  การดำเนินการตามข้อ 1.3 ให้มีผลบังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่
ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้หารือสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง กรณี นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ ได้รับคุณวุฒิศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สามารถกำหนดคุณวุฒิที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือส่งเสริม การเรียนรู้การเรียนรู้ตามที่  ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
และสามารถนำมาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
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สูงขึ้นได้หรือไม่ และหากได้รับการปรับอัตราเงินเดือน จะสามารถปรับได้ตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตอบข้อหารือกรณี นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ ว่าเนื่องจากคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ของข้าราชการครูรายดังกล่าว ส่วนราชการต้นสังกัดยังมิได้กำหนดคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๔ ดำเนินการ   ส่งเรื่องไปที่ส่วนราชการต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อ
กำหนดคุณวุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ           
ของข้าราชการครูรายดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างไร เพ่ือนำเสนอ อกศจ.และ กศจ. เห็นชอบต่อไป  
  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ขอกำหนดคุณวุฒิศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ของนายณรงค์ฤทธิ์     
สุขสมกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณวุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ เป็นคุณวุฒิ    ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ทั้งนี้การให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึน้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด จึงขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง รายนายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ  ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  อำเภอหนองปรือ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติให้ นายณรงค์ฤทธิ์  สุขสมกิจ  ครูผู้ช่วย (ตำแหน่งใน
ขณะนั้น) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 
4   ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ จากเงินเดือนในอันดับครู
ผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท  เป็นเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
. 
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6.5   เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน จากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์ฯ   ว ๑๙/๒๕๖๑ 
เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้แก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในสถานศึกษา ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ จำนวน 59 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน 32  ราย 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า  96-98) 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 27  ราย 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า 99-104) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 และ 56 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  เรื่อง แบบ

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

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมี

ความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ก.ค.ศ. กำหนด 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี    

๒. ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้แก่ 
งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ืนๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน  

๓. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับ       
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว ยเป็นเวลา   
สองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วย   เพราะประสบอันตรายในขณะ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจำนวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี 

๔. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที ่กำหนด เพื ่อให้ครูผู ้ช่วย             
มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
   4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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  4.3 การพัฒนาว ิชาช ีพตามลักษณะงานที ่ปฏ ิบ ัต ิในด้านการจ ัดการเร ียนการสอนและ                 
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  ๔.๔ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื ่อสาร เพื ่อพัฒนาการเรียนรู้           
ให้ผู้เรียน 

5. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวน 3 
คน โดยมีองค์ประกอบตามลำดับ ดังนี้ 
 5.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 5.2 ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา   กรรมการ 
  5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา  กรรมการ 
  ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการทำหน้าที ่เป็นพี ่เลี ้ยง โดยให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ           
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  กรณีไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู ้ช่วยได้รับการบรรจุ            
และแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม            
ตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม  

6. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี  ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.
กำหนด    

7. ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้องมีผลการประเมิน  จากกรรมการ
ทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60         

 ครั้งที่ 2  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60         
 ครั้งที่ 3  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70         
  ครั้งที่ 4  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

  กรณีครูผู ้ช่วยผู ้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ง           
ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยไม่สมควรให้รับราชการต่อไปไม่ว่ าจะครบ
กำหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการเพื่อสั่งให้       
ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 

8. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่าน  ตามเกณฑ์        
การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอต่อ 
กศจ. พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไป 

9. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5  ให้ดำเนินการ
ดังนี้ 

(1) ให้สถานศึกษาเสนอรายชื ่อผู ้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษานั ้นไปยังสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา แล ้วให ้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจ ัดส่งรายชื ่อด ังกล่าวไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                    
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

(2) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ไป
ยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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                  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม 
จำนวน 59 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่ได้รับการบรรจุตื้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษารายงานแล้ว  ปรากฎว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  เห็นควรแต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 59 ราย 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างอย่างเข้ม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 59 ราย ดังนี้ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 32 ราย   ดังนี้ 
1) นางสาวสุกัลยา  พงษ์ธนู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 
2) นางสาวสุภาภรณ์  วรวิวัฒน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 
3) นางสาววรัญญา  มากมาย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดินโส 
4) นายก้องเกียรติ  ช่างการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดินโส 
5) นางสาวณัฐสุดา  ตะเภาพงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดินโส 
6) นายภูริวัฒน์  ทองมาก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
7) นางสาวชวลัน  ประกอบผล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
8) นางสาวสริญญา  พงษ์สุระ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 
9) นางสาวพนิดา  สยองเดช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 
10) นางสาววิสารัตน์  ตันสุริยา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 
11) นางสาววันดี  พรหมพิมพ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 
12) นางสาวสุนิษา  พิมพ์คีรี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 
13) นางสาวเบญจมาศ  เที่ยงอินทร ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 
14) นางสาวสะนิ  แกละมงคล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
15) นางสาวปวีณา  วรรณขาม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
16) นางสาวอัจฉรา  ราชวัง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยกบ 
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17) นางสาวประสิตา  กุลบุตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
18) นางสาววรารัตน์  เป้าจันทึก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
19) นางสาวสมหญิง  บุญเสริมถาวรนจิ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
20) นางสาววรางคณา  ชิราวัธน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
21) นางสาวรัชฎา  ขันวงค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
22) นายพงศ์สิทธิ์  ชิณวงศ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
23) นางสาวบุญนำ  พ้อนรำดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
24) นางสวัลนุช  ทองแท้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
25) นางสาวสรัญญา  ทองปุก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
26) นางสาวสุภรัตน์  รัตนงาม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรังกาสี 
27) นางสาวมัทนา  ทายา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรังกาสี 
28) นางสาวสุชัญญา  มีช้าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
29) นางสาวอรวรรณ  สังกรณีย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหินดาด 
30) นางสาวพัชรีดา  สุวรรณวงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 
31) นางสาวพนิตา  วังพรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 
32) นางสาวจิตรี  พลนอก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
 

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 27 ราย   ดังนี้ 
33) นายทศพล บุญอุ้ย  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพมงคลรังษี  
34) น.ส.ธันยชนก สมณวัฒนา         ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
35) นายวศิน อินตาวิน   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ครู  
36) น.ส.พรทิพย์ บุญมา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
37) นายกกพชัย ทวีสัตย์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะ  
38) น.ส.รุจิรา ไยยธรรม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
39) น.ส.วภิาวรรณ ดีพิมาย  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
40) น.ส.นิตยา บ่อทรัพย์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรม่เกล้า กาญจนบุรี  
41) น.ส.ปิยะพร เสมอเหมือน         ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  
42) น.ส.ประภัสสร ดวลลี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
43) นายชนะศักดิ์ คัมภิรานนท์        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
44) น.ส.ภควลัญชญ์ สุกใส  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
45) น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บํารุง  
46) น.ส.เมชาวีร์ ธนจันทรวัจน์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล  
47) น.ส.เมธาวี ศศโิรจน์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
48) นายอุกฤษ จันทร์ตรี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  
49) นายวุฒิชัย เนียมหอม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
50) นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
51) น.ส.กัญญาณัฐ เหลืองชัยพร      ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
52) น.ส.สชุญา ทองนอก  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวสิุทธรังษี 
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53) นายทรงพล ศรีเพ็ชร  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรม่เกล้า กาญจนบุรี  
54) นายทวีศักดิ์ สุธรรม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนรม่เกล้า กาญจนบุรี  
55) น.ส.วาสนา อุ่นศิริ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
56) น.ส.เมธินี แก้วใส  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล 
57) น.ส.สภุัสสรา ช้างวงศ์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล 
58) นายวิชัย จัยจินดา    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
59) น.ส.พัทธ์ธีรา บุญล้อม    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชามงคล  

 

2. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม             
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด   

3. กรณีผู ้ทรงคุณวุฒิอื ่นจากภายนอกสถานศึกษาท่านใดท่านหนึ่ งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ให้
สำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัด เสนอรายชื่อไปยังผู้อำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนได้ และรายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.6   เรื่อง ขออนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เสนอ 
จำนวน 1 อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สายงานการสอน จำนวน 1 อัตรา และมีความประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้    

ลำ 
ดับ 
ท่ี 

ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่ง/สังกัดใหม่ 

ตำแหน่ง/ส่วน
ราชการ/อำเภอ 

เลขท่ี 
กรม 
บัญชี
กลาง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

อันดับ 
เงินเดื
อน ตาม 

เกณฑ์  
 ก.ค.ศ. 

ตำแหน่ง/ส่วน
ราชการ/อำเภอ 

เลขท่ี 
กรม 

บัญชีกลาง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

  

อันดับ 
เงินเ
ดือน ตาม 

เกณฑ์  
 ก.ค.ศ.             

1 ครู/รร.        
บ่อพลอย
รัชดาภิเษก/อ.
บ่อพลอย 

0337
746 

2372 คศ.3 58,3
90 

 + 4 รอง ผอ.
สถานศกึษา/รร.
เทพมงคลรังษี/
อ.เมอืง
กาญจนบุร ี

0337746 2372 คศ.3 58,
39
0 

-1 

 
 

2. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 
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การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ ์

ที ่
 
 

ชื่อตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

หน่วยงานการศึกษา
เดิม 

เงินเดือน ตาม
เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษาท่ีกำหนด
ใหม่ 

ตาม
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

สพม. เขต 8  (จำนวน 3 อัตรา) 
1 ครู 2372 บ่อพลอยรัชดาภิเษก คศ.3 58,390 +4 เทพมงคลรังษ ี -1  

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8   เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 1 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

สายงานการสอน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่     
ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 1 อัตรา  

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7    เรื่อง    ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อรองรับการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น , โครงการเพชร
ในตม และโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จ
การศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  63 อัตรา , โครงการเพชรในตม จำนวน 1 อัตรา และ
โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/575  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง  การจัดสรร

อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5227 ลงวันที่ 10 
กันยายน  2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 

3. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 ลงว ันที ่  3 เมษายน 2560                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7  เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5227 ลงวันที่ 10 
กันยายน  2563   เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1  แจ้งว่า   เพื่อให้การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  สามารถดำเนินการให้
เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  จึงได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการนำอัตราไปรองรับ   
การบรรจุนักศึกษาทุน ตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

1. บรรจุโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  63  อัตรา ดังนี้ 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  14 อัตรา 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า  105-106)   
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  18 อัตรา 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 107-109)   
3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  8 อัตรา 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า 110-111)   
4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  8 อัตรา 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า 112-113)   
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5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  15 อัตรา                    
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 114-115)   

2. การบรรจุโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1  อัตรา  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 116-118)   

3. การบรรจุโครงการเพชรในตม  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เลขที่ตำแหน่ง 2763  จำนวน 1  อัตรา  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อรองรับการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามรายวิชาที่ได้รับ  จำนวน 63 อัตรา    โครงการ
เพชรในตม จำนวน 1 อัตรา และโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตาม
รายวิชาที่ได้รับ  จำนวน 1 อัตรา   

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งครู เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตาม
โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามรายวิชาที่ได้รับ  จำนวน 63 อัตรา  โครงการเพชรในตม จำนวน 1 อัตรา และ
โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามรายวิชาที่ได้รับ  จำนวน 1 อัตรา   

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ออกคำสั่งกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ 
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครู  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ตามรายวิชาที่ได้รับ  จำนวน 63 อัตรา โครงการเพชรในตม จำนวน 1 อัตรา และโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามรายวิชาที่ได้รับ  จำนวน 1 อัตรา   

4. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน 
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และหรือตามกำหนดการและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด 

5. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือก/ผู้สอบแข่งขันได้ เรียง
ตามลำดับจนครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ   
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6.8   เรื่อง      การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรื่อง การกำหนด

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตรา

เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตรา

เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การ

จัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 เรื่อง การกำหนดอัตรา
เงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง 
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วย นางสาวจ๋ามคำ  ภมรกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอรับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง อ 13 บรรจุโดยใช้วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การบัญชี และมีวุฒิปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับวุฒิปริญญาโทก่อนบรรจุ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  

3. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และยื่นคำขอรับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
สูงขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญา
ตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. ข้าราชการดังกล่าวรับเงินเดือน 15,550 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2556 มีมติให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี ่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนตามหนั งสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 
1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และ ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 มาใช้บังคับ
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม และ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาสามารถสรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตาม
หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 25562 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และยื่นคำขอรับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิสูงขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ได้รับแต่งตั้งโดย
ใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2 วัน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน  
พ.ศ. 2551 ข้อ 2 (3) (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดย
ใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2555 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 หมวด 2 การให้ได้รับเงินเดือน 
ข้อ 9 (3) (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญา
ตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

3. ข้าราชการดังกล่าวปัจจุบันได้รับเงินเดือน 15,550 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2563) เงินเดือนไม่เกินฐานของปริญญาโท 17,500 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามหนังสือ 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการปรับเงินเดือน นางสาวจ๋ามคำ  ภมรกุล 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ จากอัตราเงินเดือน 15,550 บาท เป็น อัตราเงินเดือน 17,500 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9   เรื่อง การเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่ง   และอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ์ 
ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 14 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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     
การปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 14 อัตรา ดังนี้  

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่ง 

 
อันดับ 

อัตรา 
เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ
ขาด/
เกิน 

ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 อนุบาลไทรโยค ครู 2845 คศ.2 47,650 2 25 27 2 26 28 1 

2 บ้านลุ่มผึ้ง ครู 2925 คศ.3 48,540 1 3 4 1 5 6 2 

3 

3 

 

บ้านแก่งจอ ครู 2437 คศ.2 25,330 1 6 7 1 14 15 8 

4 บ้านจันเดย์ ครู 1751 คศ.4 64,860 1 9 10 1 10 11 1 

5 บ้านกุยแหย่ ครู 5241 คศ.2 23,750 3 40 43 2 41 43 0 

6 เพียงหลวง 3 ครู 96 คศ.2 41,620 1 12 13 1 13 14 1 

7 บ้านไร่ป้า ครู 4967 คศ.3 54,420 1 9 10 1 10 11 1 

8 อนุบาลสังขละบุรี ครู 239 คศ.1 23270 4 69 73 3 80 83 10 

9 อนุบาลสังขละบุรี ครู 268 คศ.3 58,390 4 69 73 3 80 83 10 

10 อนุบาลสังขละบุรี ครู 4595 คศ.3 47,660 4 69 73 3 80 83 10 

11 วัดวังก์วิเวการาม ครู 5070 คศ.3 35,120 3 46 49 3 48 51 2 

12 วัดวังก์วิเวการาม ครู 2430 คศ.1 21,750 3 46 49 3 48 51 2 

13 บ้านพุปลู ครู 2269 คศ.3 54,070 
สถานศึกษายุบเลิก 0 2 2 2 

14 บ้านพุปลู ครู 4977 คศ.1 21,000 

     



43 
 

2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่ มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที ่ม ีอ ัต รากำลังสายงาน 
การสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555  

3. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ที ่
 
 

ชื่อ
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

หน่วยงานการศึกษา
เดิม 

เงินเดือน เกิน
เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษา
ที่กำหนดใหม่ 

จำนวน 
นร. 

ขาด
เกณฑ์ 

หมายเหตุ 
อันดับ ขั้น 

1 ครู 2845 อนุบาลไทรโยค คศ.2 47,650 1 บ้านสารวัตร 197 -1  

2 ครู 2925 บ้านลุ่มผึ้ง คศ.3 48,540 2 บ้านซองกาเรีย 675 -1  

3 ครู 2437 บ้านแก่งจอ คศ.2 25,330 8 บ้านเขาช้าง 127 -2  

4 ครู 1751 บ้านจันเดย์ คศ.4 64,860 1 บ้านหนองเจริญ 105 -1  

5 ครู 5241 บ้านกุยแหย่ คศ.2 23,750 1 บ้านทุ่งก้างย่าง 150 -1  

6 ครู 96 เพียงหลวง 3 คศ.2 41,620 1 บ้านหินตั้ง 230 -1  

7 ครู 4967 บ้านไร่ป้า คศ.3 54,420 1 บ้านดงโคร่ง 123 -3  

8 ครู 239 อนุบาลสังขละบุรี คศ.1 23270 11 บ้านห้วยเสือ 732 -5  

9 ครู 268 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 58,390 11 บ้านเกริงกระเวีย 726 -5  

1
0 

ครู 4595 อนุบาลสังขละบุรี คศ.3 47,660 11 บ้านท่าดินแดง 913 -4  

1
1 

ครู 5070 วัดวังก์วิเวการาม คศ.3 35,120 2 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย
อุทิศ 

846 -4  

1
2 

ครู 7365 วัดวังก์วิเวการาม คศ.2 41,620 2 บ้านใหม่พัฒนา 278 -1  

1
3 

ครู 2269 บ้านพุปลู คศ.3 54,070 2 บ้านหินดาด 84 -1  

14 ครู 4977 บ้านพุปลู คศ.1 21,000 2 บ้านวังสิงห์ 350 -1 มีคนครอง 
น.ส.  สุพรรษา 
บุญชะนะ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  การตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และ

อัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนด   ในสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำ
กว่าเกณฑ์  จำนวน 14 อัตรา 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอนที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
14 อัตรา 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง ออกคำสั่งตัด
โอนตำแหน่งฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10    เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้                            
จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาที่ใช้ในการบรรจุ

และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
เนื่องจากมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงไม่สามารถใช้อัตราว่าง ในสถานศึกษาดังกล่าวเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งได ้
 

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

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

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

เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2563 มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 และอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ใช้ใน
การเปิดสอบ จำนวน 80 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษาต้องการ แต่เนื่องจากการตรวจสอบ
ข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม 2563) พบว่าสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาที ่ได้รับอนุมัติใช้ตำแหน่งในการบรรจุและแต่งตั ้งมี
อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้อัตราว่าง ในสถานศึกษาดังกล่าวเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งได้ 
จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ และพอดีเกณฑ์เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกิน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13  หน้า  119) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เกี่ยวกับการอัตรากำลังครูในสถานศึกษา เห็นควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์และพอดีเกณฑ์เพื่อใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครู

ขาดเกณฑ์และพอดีเกณฑ์เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  1  
ราย   

 

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

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

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

ผู้ช่วย    ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

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

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 1 ราย 
 

ที่ 
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน คร้ังที่ วัน
แต่งต้ัง
เป็นครู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 นายชนาธร  
กาฬภกัด ี

วัดดาปาน
นิมิต
มิตรภาพที่ 
142 

30 มี.ค. 
61 

58.17 67.65 97.06 97.62 95.48 81.47 84.64 99.02 30 มี.ค. 
63 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  1 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  1  ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 1 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 1 ราย  
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.12 เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง) 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมิน

ด้านที่ 1  และด้านที่ 2)  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยน
ตำแหน่ง  จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

1. นางสาววชรพร   เพ่ิมพูล    ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2558                  

เรื่อง  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 5/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2563 มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ราย นางสาววชรพร  เพิ่มพูล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้นำเสนอ
แล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว  เป็นผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้
คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  ดังนี้ 

 

ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
 

 

ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/วัน

พัฒนา) คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 น.ส.วชรพร   
                 เพิ่มพูล 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
วุฒิ ศษ.ม.                        
(การบริหารการศึกษา) 

ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่าน/ 
15 กุมภาพันธ์ 

2562/18 
กันยายน 2563 

คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 83.50 

 

ที ่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ 

สถานศึกษา/วุฒิ
การศึกษา 

คะแนน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการ 
ชุดที ่1 

กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

1 น.ส.วชรพร   
                 เพิ่มพูล 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
วุฒิ ศษ.ม.                        
(การบริหารการศึกษา) 

ด้านท่ี 1 100 70 96.00 96.00 97.00 96.33 ผ่านเกณฑ์ 
2 มีนาคม 
2563 ด้านท่ี 2 100 70 96.00 96.00 93.00 95.00 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่   17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี้ 
1.  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ราย        

นางสาววชรพร  เพิ่มพูล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.
3 ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  13  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม 

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 13 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน 13          
ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.จันทรเ์พ็ญ  
          ศรีกองเพชร 
คร ูร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์
บูรณะ 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
 

ภาษาอังกฤษ/ 
28 ส.ค..2563 

1.ผอ.ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางละเอียด  สุวรรณมณี 
   ข้าราชการบำนาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางบุษยรินทร์  ฟักช้าง 
   ครู ร.ร.เขาดินวิทยาคาร 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.วินนตา  บูชาทิม        
ครู รร.บ้านหาดง้ิว                      
วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)                     
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

คอมพิวเตอร/์ 
9 ก.ย. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านหาดงิ้ว ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายอำนาจ  นกดำ                      
ผอ.รร.บ้านเขาช้าง (ผอ.ชำนาญการ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวพิมพ์ประพร  วงศ์สิริยานุสรณ์                        
  ครู รร.บ้านเขาช้าง (ครูชำนาญการ)     
  สาขาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ขนิษฐนภา ช่างผาสุก 
ครู รร.บ้านหนองมะสัง 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
18 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองมะสัง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อัญชลี ยอดปราง 
ครู รร.บ้านหนองปลิง  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.กาญจนา ชูศรีจันทร ์
ครู รร.บ้านยางสูง 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
18 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านยางสูง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางรุจิเรข โชคถาวรธุรกิจ 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.พรนิภา จันทรา 
ครู รร.บ้านช่องด่าน 
วท.บ. คณิตศาสตร์และระบบ
สารสนเทศ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
19 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านช่องด่าน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพรพิศ นงลักษณ์ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

4. น.ส.วลญัช์รัตน์  
           จิตมะกล่ำ 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาไหล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รัชนี จตุรพิสัย 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.กีรติภร  
         ศักดิ์หารอินทร ์
คร ูรร.บ้านหนองปลาไหล 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
19 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาไหล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวนิดา คำดี 
ครู รร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.ฟ้าสีทอง บุญรักษ ์
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านเขาหินตั้ง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสายทอง ใจเก่งดี 
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.สริิธร ศิรบิูรณ ์
ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
19 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองปรือ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุกัญญา เฟื่องประเสริฐ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.ณัฐฏยา ภักดีนิมิตร 
ครู รร.บ้านหนองปลิง 
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
19 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลิง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เนาวรัตน์ พิทักษ์วงษ์ 
ครู รร.บ้านพรหมณี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. น.ส.สายสุนีย์ ปทุมสูตร 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

20 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองกร่าง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พัดชา อินทรัศมี 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเสษ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

10. นายชัชวาล เพ็ชรชาล ี
ครู รร.บ้านหนองขอน 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
24 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายกรรมสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์ 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

1๑. น.ส.วันเพ็ญ บัวบาน 
ครู รร.บ้านหนองแกใน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
27 ส.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองแกใน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกฤษณา อ่อนเบา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รัชนี จตุรพิสัย 
ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  13 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

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

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  13  ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

2. ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัดของผู ้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  13  ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน 19 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  2 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  11 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  4 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   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. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่า 

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

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. 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
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  19  ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 11  ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 97.00 96.00 96.00 96.33 ผ่านการประเมิน/ 
31 ก.ค. 2563             ด้านที่ 2 100 65 95.00 90.00 90.00 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 79.00 83.00  

2. น.ส.วัชราภรณ์           
                 ตรีอักษร 
ครู ร.ร.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 81.00 79.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมิน/ 
  29 ก.ค. 2563                ด้านที่ 2 100 65 80.00 75.00 75.00 76.67 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 74.00 72.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที ่2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.อัญชลี  เจริญสุข 
ครู/ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกฯ 
ค.บ. ชีววิทยา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 96.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
27 ม.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 76.25 85.00 82.50 81.25 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

2. นางกมลนิตย์  บุญรอด 
ครู ร.ร.บ้านกระเจา 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 89.00 85.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 97.50 87.50 82.50 89.16 

ด้านที่ 3 100 65 94.50 91.25 88.754  

3. นางศิริพร   
      หลิวประเสริฐ 
ครู ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 86.00 92.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
31 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 83.75 92.50 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  

4. น.ส.อัจฉรา  แผนกุล 
ครู ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งฯ 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 96.00 96.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
14 เม.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 96.25 96.25 90.83 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 91.50 91.50  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4  ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

5. นางสมหมาย   
       เหล่าทรัพย์เจริญ 
ครู ร.ร.ประชาวิทยาคาร 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 95.00 94.00 93.67 ผ่านการประเมิน/ 
13 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.75 90.00 88.75 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 83.75 84.50  

6. นายวิชาญ  ระดมกิจ 
ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 99.00 99.00 95.00 97.66 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 97.50 97.50 95.00 96.66 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 89.00 88.00  

7. น.ส.เกศกานดา   
            สุวรรณศร ี
ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตฯ 
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 97.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 96.00 95.33 

ด้านที่ 3 100 65 97.00 98.00 97.00  

8. น.ส.รตันชาติ  
      คิ้วสกุลกาญจน ์
ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
วท.บ. เทคโนโลยีการหมัก 
วท.ม. ชีววิทยาการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 97.00 97.00 96.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 91.25 91.25 91.25 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 89.50 90.50 88.50  

9. น.ส.อรชา  อุดม 
ครู ร.ร.วัดหวายเหนยีวฯ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 97.00 97.67 ผา่นการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 90.00 97.50 94.17 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 96.5  

10. นางณิชชยา   
         โล่ห์สวัสดิ์กุล 
ครู ร.ร.วัดตะคร้ำเอน 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 97.00 96.00 ผา่นการประเมิน/ 
19 มิ.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 96.75 92.50 95.00 94.75 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 85.00 87.00  

11. น.ส.ศิรินภา  สืบเผ่า 
ครู ร.ร.บ้านตลุงใต้ 
วท.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 85.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
19 มิ.ย. 2563 

 
ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 78.75 84.58 
ด้านที่ 3 100 65 83.50 83.50 78.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.วรัชยา  อินเป็ง         
ครู รร.บ้านจันเดย์                      
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)        
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านท่ี 1 100 65 87.00 86.00 84.00 85.67 ผ่านการประเมิน/ 
3 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.75 81.25 81.25 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 
83.00 82.00 81.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 94.00 92.00 93.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
3 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 93.00 94.00 93.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 93.00 94.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 
 

 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 86.00 84.00 85.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
4 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 81.25 87.50 85.00 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 85.00 86.25 
 

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

ด้านที่ 1 100 65 80.00 92.00 90.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 81.00 90.00 90.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 83.00 87.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.อรณัชชา พ่ึงฤทธิ์ 
ครู รร.บ้านตลุงเหนือ 
ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 79.00 85.00 91.00 85.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 มิ.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 85.00 88.75 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 78.50 85.75 83.75  

2. น.ส.สุกญัญารัตน์  
         ราชวัตร 
ครู รร.บ้านหนองปรือ 
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 88.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
16 ก.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 86.25 85.00 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 83.00 83.00  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  19 ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน  19 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  19  ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  19 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนัก งานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 19  ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  19 ราย (สำหรับผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตรา
เงินเดือนเทา่เดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 19 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 

 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  9  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  1 ราย  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  7 ราย  

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  1 ราย  
 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที ่ 21 ตุลาคม 2548 เรื ่อง 

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการปร ะเมิน
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. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน  9  ราย และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุก
ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน งานประดิษฐ์) (กรณีปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 
1. นายสเุมธี             

              นาคะพันธุ ์
คร ูร.ร.วัดวังศาลา 
ค.บ (คอมพวิเตอร์ศึกษา) 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50            
28.00 

57.50            
26.00 

57.50            
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 มิ.ย. 2563/ 
14 มิ.ย.2562 คะแนนรวม 100 70 85.50 83.50 83.50 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 7 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
1. นางเยาวมาลย์   

       เกรียงไกร 
ครู ร.ร.วัดเบญพาด 
ค.บ. การประถมศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
29.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 มี.ค. 2563/ 
26 มิ.ย. 2563 คะแนนรวม 100 70 75.25 72.25 76.25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  จำนวน 1 ราย 
2 น.ส.ดลยา  

       จันทร์เสียงเย็น 
ครู ร.ร.บ้านสระลุมพุก 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 มิ.ย. 2563/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 81.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
3 นางบังอร  แก่นรักษ ์

ครู ร.ร.วัดสำนักคร้อ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
29.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
12 มี.ค. 2563/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 76.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 นายชัยวัฒน์   

       แสงน้อย 
ครู ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
ศศ.บ. ศิลปกรรม 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
19 พ.ค. 2563/ 
26 เม.ย. 2561 คะแนนรวม 100 70 84.50 84.50 83.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 3 ราย 
5 นางสุนันทา  สืบบุก 

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

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
12 มี.ค. 2563/ 
19 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

6 นางสุรีย์  แก้วนุช 
ครู ร.ร.บ้านหนองตาคง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
10 ม.ค. 2563/ 
19 มี.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

7 น.ส.ฑนาวัน  คงทน 
ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตฯ 
ค.บ. การศึกษาปฐวัย 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 ธ.ค. 2562/ 
20 ส.ค. 2561 คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 79.75 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาสังคมศกึษา (รายปรับปรุง) 1 ราย 
1. นางจริาภรณ ์ชิวปรีชา 

คร ูรร.บา้นหนองตากา้ย 
ค.บ. สังคมศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

58.75 
26.00 

58.75 
27.00 

58.75 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
12 พ.ค. 63/ 
11 ก.ค. 62 คะแนนรวม 100 70 84.75 85.75 85.75 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน  9  ราย  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 9 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน  9 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้ เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 8 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 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  17  กันยายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 9 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 ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น  (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.16 เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1                             
                (1 ตุลาคม 2563) 
   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านดงเสลา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1  มีหนังสือแจ้งผ่าน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขอทบทวน
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

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

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

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ       
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ ท ี ่  ๑6/๒๕๖๐ เร ื ่อง การบร ิหารงานบ ุคคล                        
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

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

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

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที ่ 28 

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

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

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

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

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

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

17. หนังส ือสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 04009/ว 2972                     
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีถึงแก่ความตาย
       18. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ด่วนที่สุด ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ี คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  มีมติจัดสรร
วงเงินเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ประกาศ ณ วันที่ 9 
กันยายน 2563  

โดยจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  2563) 
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่มที่ 1 (อันดับ คศ.3 ลงมา) กลุ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและกลุ่มตำแหน่งสายงานการสอน อัตราร้อยละ 2.99 ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
กันยายน 2563 ไว้เป็นการเบื้องต้น ส่วนวงเงิน 0.01 กันไว้สำหรับการบริหารในภาพรวมลำในกรณีมีเงินคงเหลือ
หลังจากการเลื่อนเงินเดือนจะจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

- ข้าราชการที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในท้องถิ ่นห่างไกล/ทุรกันดาร(ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือ          
การคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน 

- หน่วยงานการศึกษาท่ีขาดแคลนอัตรากำลังแต่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูง 

- ผลการทดสอบทางการศึกษา (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล

ทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับชาติ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับดีมาก) 
- สถานศึกษาท่ีมีวงเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนเมื่อเทียบกับวงเงินเลื่อนเงินเดือนต่อคนในภาพรวม 

- อ่ืนๆตามความเหมาะสมและเป็นธรรม      
2. ปรากฏว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดงเสลา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนในสังกัด สพป.กจ. เขต 1 เห็นว่าบัญชีรายละเอียดการจัดสรรวงเงินแนบท้ายประกาศดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม        
ที ่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด ในข้อความที ่ระบุว ่า ข้าราชการที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในท้องถิ ่นห่างไกล/ทุรกันดาร                        
(ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารวงเงินไม่ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณา ทางโรงเรียนจึงขอนำเรื่องในประเด็นดังกล่าว  เสนอต่อประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ทบทวนประกาศดังกล่าวต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า  120-129)   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
1. ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 4             

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน 
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ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

2. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 04009/734                 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
แจ้งให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทุกเขต บริหารวงเงินเลื ่อนเงินเดือนที ่ได้ร ับจัดสรรอัตราร้อยละ 3.00               
ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 โดยแยกวงเงินการเลื่อน
เงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ              
คศ.3  และกลุ่มท่ี 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 และ คศ. 5 

3. การพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดำเนินการ               
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
แล้ว ขอให้คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ดังนี้ 

3.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 

 3.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

-  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O – Net) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 4 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 รวมทั ้งผลการทดสอบระดับชาติ ( NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 

- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            -  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 130-134)  

จึงนำเรียนเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อไป  
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี                   
พิจารณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการทบทวนประกาศดังกล่าวว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดหรือไม่ อย่างไร 

 

มติ กศจ.  
                ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการทบทวนประกาศ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
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6.17 เรื่อง  การขอความเป็นธรรมการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

กรณีการขอความเป็นธรรม ของ สิบเอกเนติ แต่แดงเพชร เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

 3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศองค์ประกอบการประเมินและ
ตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ลงวันที่ 14 มีนาคม 
2561 

4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง      
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง       
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ ่งเป็นตำแหน่งว่างที ่ไม่เกิน  จำนวนตามกรอบ
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ กลุ่ม/หน่วย หมายเหต ุ
1 นิติกร  ชำนาญการ/ชำนาญการพเิศษ อ 25 บริหารงานบุคคล  
2 นิติกร  ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 26 บริหารงานบุคคล  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ทราบว่าได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ทำหน้าที่ลงนามแทนประธาน กศจ.กาญจนบุรี)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
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ตำแหน่งที่สมัคร 

เข้ารับการคัดเลือก 
ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เขา้รับการคัดเลือก 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) 
ตำแหน่งนิติกร 

ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
นายธนกฤต  ศริวัฒน์ ตำแหน่งนิติกร 

ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3. ต่อมา สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี  ได้ร ับหนังส ือร ้องขอความเป็นธรรมจาก                     
สิบเอกเนติ แต่แดงเพชร ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 แต่ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกดังกล่าว จึงทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงกรณีท่ีถูกตัดสิทธิ์ จากการคัดเลือก 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่รับโอน และเป็นผู้ดำเนินการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทำหนังสือชี้แจง
เหตุผลข้อเท็จจริงกรณี สิบเอกเนติ แต่แดงเพชร ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถูกตัด
สิทธิ์จากการคัดเลือกเนื่องจากสาเหตุใด เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องขอ
ความเป็นธรรมทราบต่อไป                    

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
พิจารณาการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมของ สิบเอกเนติ แต่แดงเพชร ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หรือไม่ อย่างไร 
 

มติ กศจ.   
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง กรณี   

สิบเอกเนติ แต่แดงเพชร ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือก
เนื่องจากสาเหตุใด เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องขอความเป็นธรรมทราบ
ต่อไป 
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6.18 เรื่อง  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
   

(ในการประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งท่ี 11/2563  เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2563  มีมติไม่รับรองรายงาน         
การประชุม ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที ่24 กันยายน 2563  ในวาระนี้) 
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6.19 เรื่อง  การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      

 
(ในการประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งท่ี 11/2563  เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2563  มีมติไม่รับรองรายงาน         

การประชุม ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที ่24 กันยายน 2563  ในวาระนี้) 
 

 
 
 

ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.20 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลง มติให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นายอนันต์ กัลปะ กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจากท่ีประชุม เพ่ือมิให้
มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณา ทางการปกครองไม่
เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้ 

 

6.20 เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 

หลังจากได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 6.20 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ ได้
อนุญาตให้ นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ 
กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสุ่ห้องประชุม หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
  

7.1  เรื่อง   กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที ่11/2563 วันพฤหัสบดีที่  15  ตุลาคม 
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 
















































































































