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   ระเบียบวาระท่ี                                                                                                 หน้า   
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระที่  2 เรื ่องรับรองรายงานการประชุมครั ้งที่ 11/2563 เมื ่อวันที่ 15 
ตุลาคม  2563   

2 

   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

2 

 -ไม่มี-  
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 

3 

ระเบียบวาระที่  4.1 รับทราบการบรรจแุละแต่งตั้งผูไ้ด้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจแุละแต่งตัง้
ให ้ดำรงตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการสถานศึกษา ส ังก ัดสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

3 

ระเบียบวาระที่  4.2 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

4-6 

ระเบียบวาระที่  4.3 การเพิกถอนคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 1 (1 เมษายน 2562) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นการเฉพาะราย 

7 

ระเบียบวาระที่  4.4 รับทราบการจัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 แห่ง 

8 

ระเบียบวาระที่  4.5 รับทราบรายงาน Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษา 
ปีงบประมาณ 2563 

9-12 

ระเบียบวาระที่  4.6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ 

13-15 

ระเบียบวาระที่  4.7 การดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา 

16 

ระเบียบวาระที่  4.8 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติด หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

17 

ระเบียบวาระที่  4.9 รับทราบผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร ปี
การศึกษา 2561 
 

18-19 



ระเบียบวาระที่       (ต่อ)                                                                                      หน้า   
 

ระเบียบวาระที่  4.10 รับทราบผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

20-21 

ระเบียบวาระที่  5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 22 

ระเบียบวาระที่  5.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั ้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ปีการศึกษา 2564   

22 

ระเบียบวาระที่  5.2 การแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี แทนผู้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ 

23-24 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 25 
ระเบียบวาระที่  6.1 การสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ทดแทน

ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากการลาออก 
25-31 

ระเบียบวาระที่  6.2 การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทนแทนผู้ที่
เกษียณอายุราชการ และทดแทนผู้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   

32-35 

ระเบียบวาระที่  6.3 การประกาศตำแหน่งว่างเพื ่อรับย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 
(ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) 

36-42 

ระเบียบวาระที่  6.4 ขอใช้ผลการสอบจากบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

43-44 

ระเบียบวาระที่  6.5 ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) 

45-47 

ระเบียบวาระที่  6.6 ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบ ุร ี  เขต 3 (ตำแหน่งผ ู ้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ) 

48-50 

ระเบียบวาระที่  6.7 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอื่นมาบรรจแุละแต่งตัง้
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 

51-53 

ระเบียบวาระที่  6.8 การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
 
 

54-56 



ระเบียบวาระที่       (ต่อ)                                                                                      หน้า   
 

ระเบียบวาระที่  6.9 การประกาศคัดเลือกบุคคลเพื ่อเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ 
ระด ับชำนาญการพิเศษ ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

57-59 

ระเบียบวาระที่  6.10 การส่งคำร ้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 

60-61 

ระเบียบวาระที่  6.11 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) จากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื ่น 38 ค.(2) ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

62-63 

ระเบียบวาระที่  6.12 การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562) กรณีศาลปกครองสุพรรณบุรีให้
ดำเนินการพิจารณาให้ถูกต้อง 

64-66 

ระเบียบวาระที่  6.13 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
ตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเง ินเดือน ส ังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

67-69 

ระเบียบวาระที่  6.14 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได ้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุฯ รอบที่ 3) 

70-74 

ระเบียบวาระที่  6.15 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการ
พิจารณารับย้าย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563            

75-77 

ระเบียบวาระที่  6.16 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้   ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

78-83 

ระเบียบวาระที่  6.17 ขออนุม ัตินำคุณวุฒิในระด ับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

84-86 

ระเบียบวาระที่  6.18 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง   

87-91 

ระเบียบวาระที่  6.19 การตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3) ตาม  ว 17/2552 
 
 
 

92-96 



ระเบียบวาระที่       (ต่อ)                                                                                      หน้า   
 

ระเบียบวาระที่  6.20 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มี วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

97-101 

ระเบียบวาระที่  6.21 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม 
ว 17/2552 

102-104 

ระเบียบวาระที่  6.22 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

105-107 

ระเบียบวาระที่  6.23 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน ้าที่ ตำแหน ่ งผ ู ้ อำนวยการสถานศ ึกษา ส ั งก ัดสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในระยะเวลา ๑ ปี 

108-110 

ระเบียบวาระที่  6.24 การแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ดำรง
ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 
21/2560) 

111-112 

ระเบียบวาระที่  6.25 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว 21/2560) 

113-115 

ระเบียบวาระที่  6.26 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
(ลับ) 

116 

ระเบียบวาระที่  6.27 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
(ลับ) 
 

116 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

117 

ระเบียบวาระที่  7.1 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   

117 

ภาคผนวก   
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระที่ 4.3 119-164 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระที่ 4.9 165-175 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระที่ 5.1 176-185 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระที่ 6.3 186-190 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระที่ 6.4 191-228 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระที่ 6.7 229-231 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระที่ 6.8 232-235 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระที่ 6.8 236-238 
 



ระเบียบวาระที่       (ต่อ)                                                                                      หน้า   
 

 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระที่ 6.9 239-241 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระที่ 6.12 242-259 
 เอกสารแนบหมายเลข 11  แนบท้ายวาระที่ 6.14 260-262 
 เอกสารแนบหมายเลข 12  แนบท้ายวาระที่ 6.14 263-264 
 เอกสารแนบหมายเลข 13  แนบท้ายวาระที่ 6.15 265-266 
 เอกสารแนบหมายเลข 14  แนบท้ายวาระที่ 6.16 267-275 
 เอกสารแนบหมายเลข 15  แนบท้ายวาระที่ 6.25 276-281 
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                      ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดราชการ 
 

ติดภารกิจ 
 

ติดภารกิจ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 12/2563 

วันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2563  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)  
(4) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นางสาวชยะวดี  อินสมภกัษร) 
(5) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(6) นายโอภาส  เจริญเชื้อ    
(7) นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
(8) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

(นายชาลี  สำรองทรัพย์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
                                          รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี)  
(9) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     (นายอดุลย์  พรมแสง) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

       (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
      (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
5. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
6. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       

 

 
 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นางวลีพร  ภาคภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. นายเจษฎา  ตัณธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
7. น.ส.วิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษา  ศธจ.กาญจนบุรี 
8.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
9. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
10.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
11. น.ส.ภณิตา สืบอาสา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางวสุรัตน์ วีระสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. น.ส.วราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
14. น.ส.ฉัตรกุล ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
15. นายชยพล  แพงศรี เจ้าพนักงานปกครอง 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดก ารประชุมและแจ้งต่อที ่ประชุม            
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

            -  ไม่มี  - 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม   2563     
 

ตามที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั ้งที่  11/2563 เมื่อวันที่ 15  
ตุลาคม 2563  ณ  ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม   2563     
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี - 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2563 อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563  พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่ง
ภายใน 15 วัน หลังจากรับทราบคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
ใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวและเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 2 ราย และมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คงเหลือ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ บัญชีจะหมดอายุในวันที่ 10  
กุมภาพันธ์  2564  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ลำดับที่ขึ้น

บัญชี 
แต่งตั้งท่ีโรงเรียน/สังกัด 

หมายเหตุ 
(บัญชีหมดอาย ุวันที่ 10 ก.พ. 64) 

1 นายเจษฎา   ศรีนวล 5 หนองขาวโกวิทพิทยาคม/ 
สพม.8 

บรรจุฯ ตามคำสั่ง ศธจ.กาญจนบุร ี 
ที่ 689/2563 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 
2563 

2 นายแมน  พรมภิมาน 6 พังตรุราษฎร์รังสรรค์/ 
สพม.8 

บรรจุฯ ตามคำสั่ง ศธจ.กาญจนบุร ี 
ที่ 689/2563 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 
2563 

- น.ส.แสงเดือน วินทะไชย 7 - - 

- ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 8 - - 

- นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 9 - - 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.2  เรื่อง    การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

 

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรคืนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือดำเนินการจัดสรรคืนให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามจำนวนและประเภทตำแหน่งที ่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ตามเงื ่อนไขที่ คปร. กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/575 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค.(2) 
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับจัดสรร
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ตรวจสอบตำแหน่งตามบัญชีจัดสรรให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้วนำไป
กำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามจำนวนตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

2. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตรวจสอบตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรคืน              
หากเป็นตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการที่มีความสำคัญ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างการ
แต่งตั้งเลื่อนไหลหรือแต่งตั้งเลื่อนไหลแล้วยังมิได้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ให้เปลี่ยน
ตำแหน่งตามบัญชีจัดสรรฯ เป็นตำแหน่งว่างสุดท้ายจากการเลื่อนไหล หรือหากตำแหน่งดังกล่าวมีรายละเอียด
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีความคลาดเคลื่อนให้แก้ไขให้ถูกต้องตามจริง 

3. ให้ใช้ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร เพื่อการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับจัดสรรตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา  รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก ์ 117 คศ.3 58,390 ศึกษานิเทศก ์ 117 คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

2 นักทรัพยากร
บุคคล 

อ 17 ชำนาญการ
พิเศษ 

60,200 นักทรัพยากร
บุคคล 

อ 17 ชำนาญ
การพิเศษ 

60,200 จัดสรรคืน 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

อ 8 ชำนาญการ
พิเศษ 

49,110 นักทรัพยากร
บุคคล 

อ 8 ชำนาญ
การพิเศษ 

49,110 จัดสรรคืน 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก ์ 54 คศ.3 69,040 ศึกษานิเทศก ์ 54 คศ.3 69,040 จัดสรรคืน 

2 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

อ 1 ชำนาญการ
พิเศษ 

69,040 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

อ 1 ชำนาญ
การพิเศษ 

69,040 จัดสรรคืน 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก ์ 15 คศ.3 68,280 ศึกษานิเทศก ์ 15 คศ.3 68,280 จัดสรรคืน 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวและนำมากำหนดตำแหน่ง   

ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

ที ่

ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร กำหนดตำแหน่ง  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก ์ 117 คศ.3 58,390 ศึกษานิเทศก ์ 117 คศ.3 58,390 จัดสรรคืนโดย
กำหนดตำแหน่ง/
เลขทีต่ำแหน่งเดิม 

2 นักทรัพยากร
บุคคล 

อ 17 ชำนาญ
การพิเศษ 

60,200 นักทรัพยากร
บุคคล 

อ 17 ชำนาญ
การพิเศษ 

60,200 จัดสรรคืนโดย
กำหนดตำแหน่ง/
เลขทีต่ำแหน่งเดิม 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ที ่

ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร กำหนดตำแหน่ง  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

อ 8 ชำนาญ
การพิเศษ 

49,110 นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

อ 8 ชำนาญ
การพิเศษ 

49,110 จัดสรรคืนโดย
กำหนดตำแหน่ง/
เลขทีต่ำแหน่งเดิม 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ที ่

ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร กำหนดตำแหน่ง  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก ์ 54 คศ.3 69,040 ศึกษานิเทศก ์ 54 คศ.3 69,040 จัดสรรคืนโดย
กำหนดตำแหน่ง/
เลขทีต่ำแหน่งเดิม 

2 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

อ 1 ชำนาญ
การพิเศษ 

69,040 นักจัดการงาน
ทั่วไป 

อ 1 ชำนาญ
การพิเศษ 

69,040 จัดสรรคืนโดย
กำหนดตำแหน่ง/
เลขทีต่ำแหน่งเดิม 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ที ่

ตำแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร กำหนดตำแหน่ง  

หมายเหต ุตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
อันดับ/
ระดับ 

ขั้น อันดับ/
ระดับ 

ขั้น 

1 ศึกษานิเทศก ์ 15 คศ.3 68,280 ศึกษานิเทศก ์ 15 คศ.3 68,280 จัดสรรคืนโดย
กำหนดตำแหน่ง/
เลขทีต่ำแหน่งเดิม 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบการเพิกถอนคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นการเฉพาะราย 

 

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2562) และตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ 271/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 
2562 ได้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว นั้น 

เนื่องจากศาลปกครองสุพรรณบุรี ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ บ.15/2563 และบ.16/2563 
ให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 271/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เฉพาะ
ในส่วนที่เลื ่อนเงินเดือนให้แก่ นางสาวศิวพร  พรมขำ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์ บำรุง และ นายวินัส         
รุ่งรจนา ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  

โดยศาลปกครองสุพรรณบุรี พิพากษาให้ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2 รายดังกล่าว เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2563) ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้
ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประเมินก่อน   

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงดำเนินการเพิกถอนคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 รายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 
568/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 ทั้งนี้ แจ้งให้ต้นสังกัดดำเนิ นการให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ดำเนินการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูทั้ง 2 ราย ให้ถูกต้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสุพรรณบุรี 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 119-164 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.4  เรื่อง   รับทราบการจัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 แห่ง 

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 
2/2563  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  ๒๕๖3  ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณา
กลั่นกรองและมีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งสถานศึกษาสาขา (กรณีพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 แห่ง พร้อมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ได้ประกาศจัดตั ้งสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ณ วันที ่ 14 สิงหาคม 2563 ได้แก่สถานศึกษาของโรงเรียน          
บ้านกองม่องทะ มีชื่อว่า โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสะละวะ และ
โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)   ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขา    
พระธาตุโบอ่อง มีชื ่อว่า โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา         
สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.5   เรื่อง   รับทราบรายงาน Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563  

 

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทาง และสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดที่สอดคล้อง และเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
สำหรับเป็นกลไกให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สามารถดำเนินงานพัฒนาการศึกษา  และยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานตามโครงการฯ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้   

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางการนิเทศ ติดตามท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ จำนวน 8 แนวทาง มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.1 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้า 
อุปถัมภ์)  ,โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน, โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง,โรงเรียนวัดท่าล้อ โดรงเรียนวัดอินทาราม 
โรงเรียนบ้านสามยอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ 

1.2 จำนวนครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 คน 
1.3 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 258 คน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม มากกว่า 1  
เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -4 เครือข่ายการ
นิเทศ ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เครือข่ายการนิเทศ ติดตามของสำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  เครือข่ายการนิเทศ ติดตามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
เครือข่ายการนิเทศ ติดตามของโงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เครือข่ายการนิเทศ ติดตาม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  

ด้าน/ประเด็นสอบถาม x S.D. แปลผล 
1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ/กระบวนการนิเทศ 
1.1 ขั้นตอนการนิเทศฯชัดเจน 4.14 0.75 มาก  
1.2 รูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯตรงกับวัตถุประสงค์มีความหลากหลาย 4.25 0.79 มาก  
1.3 ระยะเวลาในการนิทศฯมีความเหมาะสม 4.17 0.80 มาก  
  4.18 0.78 มาก 
2 ความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ใหก้ารนิเทศฯ 
2.1 ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ทำการนิเทศฯ 4.31 0.74 มาก 
2.2 ความเป็นกัลยาณมิตร 4.64 0.58 มากที่สุด  
2.3 ทักษะและเทคนิคการนิเทศฯ 4.36 0.71 มาก  
2.4 การมีภาวะผู้นำ 4.33 0.67 มาก  
2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.39 0.76 มาก  
  4.41 0.69 มาก 
3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1 เครื่องมือในการนิเทศฯ 4.19 0.74 มาก  
3.2 การใช้สื่อและเทคโนโลยกีารนิเทศฯ 4.22 0.75 มาก  
3.3 นวัตกรรมการนิเทศฯ 4.08 0.76 มาก  
  4.16 0.75 มาก  
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ด้าน/ประเด็นสอบถาม x S.D. แปลผล 
    
4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพ/ผลลัพธ์ ของการนิเทศฯ 
4.1 ได้รับการนิเทศฯตรงกับความต้องการ 4.28 0.73 มาก  
4.2 การนิทศฯช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4.36 0.79 มาก  
4.3 การนิทศฯช่วยให้ผู้รับการนิเทศฯ ปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึ้น 4.22 0.75 มาก  
4.4 วิธีการนิเทศฯ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 4.28 0.77 มาก  
  4.28 0.76 มาก  
 รวมเฉลี่ย 4.28 0.75 มาก  

 
1) สรุป ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบ/กระบวนการนิเทศ ขั้นตอนการนิเทศชัดเจน  
รูปแบบ/กระบวนการนิเทศตรงกับวัตถุประสงค์มีความหลากหาย ระยะเวลาในการนิทศฯมีความเหมาะสม ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรผู้ให้การนิเทศ ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ทำการนิเทศ  ความเป็นกัลยาณมิตร 
มีทักษะและเทคนิคการนิเทศ  มีภาวะผู้นำ การเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  เครื่องมือในการนิเทศ   การใช้สื่อและเทคโนโลยีการนิเทศ  และนวัตกรรม
การนิเทศ  ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ ของการนิเทศ ผู้รับการนิเทศได้รับ
การนิเทศตรงกับความต้องการ  การนิทศช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  การนิทศช่วยให้
ผู้รับการนิเทศปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  วิธีการนิเทศสามารถช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

2) ผลที่ได้จากกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของการดำเนินงานโครงการ “Coaching 
Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาในด้านต่างๆอย่างไร โปรดเขียนแสดงความ
คิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ได้แนวทางการนิเทศครูผู้สอน 
2) เทคนิคการนิเทศ 
3) ผู้บริหารทราบปัญหาและสนับสนุนได้ตรงวัตถุประสงค์ 
4) ได้รู้ถึงความแตกต่างและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในสถานศึกษา 
5) ได้แนวทางในการนิเทศภายในสถานศึกษา และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
6) สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้ 
7) ทำให้ผู้บริหารเร่งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการจัดการเรียนรู้ และกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
8) ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการนิเทศติดตาม มาขยายผลให้ครูเข้าใจตรงกันมากข้ึน 
9) ผอ.ใช้ข้อมูลในการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
10) ผู้บริหารสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
11) ใช้ในการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
12) ได้กระบวนการและเทคนิคการนิเทศ 
13) มีการแนะนำและติดตามผลดีมาก 
14) ต้องการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
15) ใช้วางแผนการนิเทศครูต่อไป 
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2.2  ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ได้แนวทางในการจัดทำแผนและจัดการเรียนการสอน 
2) ได้แนวทางจากการนิเทศปรังปรุงการเรียนการสอน 
3) มีความร่วมมือในการช่วยกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
4) ได้ทราบและปรับปรุการสอน 
5) สามารถเป็นแนวทางให้ครูนำไปใช้ได้จริง 
6) ได้แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้มีความ Active  และนักเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนมากข้ึน 
7) ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนกานสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้ 
8) ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ coaching มากยิ่งขึ้น 
9) ปรับแก้ข้อบกพร่อง และทำให้เข้าใจกระบวนการได้ถูกต้องชัดเจนมากข้ึน 
10) ครูจะได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
11) สามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
12) ครูได้พัฒนาตนเอง ออกข้อสอบตมตัวชี้วัด 
13) ได้รับคำชี้แนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง 
14) ครูมีเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้นเป็นผู้แนะนำให้กับผู้เรียน 
15) มีความตื่นเต้นและได้รับคำแนะนำแปลกใหม่ 
16) ครูมีความกระตือรือร้นมากข้ึน 
17) ครูได้พัฒนาการสอน 

2.3  ผลที่เกิดต่อผู้เรียน 
1)ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนอกห้องเรียน 
2)นักเรียนได้เรียนกับการสอนของครูด้วยเทคนิคการสอนใหม่ 
3)มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน 
4)เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
5)นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สนุกไปกับการสอนของครู 
6)ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย  
7)มีเรียนมีความสนใจกับการจัดกิจกรรมมาเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
8)นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
9) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
10) ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น 
11) นักเรียนผลสัมฤทธิ์ขึ้น 
12) ได้รับการเรียนรู้เทคนิควิธีการ  กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
13) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
14) นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก 
15) นักเรียนสนใจการเรียน 
16) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิม 
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2.4 : ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
2.4.1 อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาไม่เอ้ืออำนวยต่อการสืบค้น สื่อการเรียนด้านเทคโนโลยีมีไม่ 

ครบการเรียนการสอน 
2.4.2 อยากได้สื่อในการสอน เพราะโรงเรียนขาดแคลนสื่อใหม่ๆ 
2.4.3 โครงการควรต่อเนื่องจะยกระดับได้จริง 
2.4.4 การส่งแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อควรกระตุ้นครูส่งอย่างต่อเนื่องและแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
2.4.5 ควรจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2.4.6 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลโดยความสมัครใจของสถานศึกษา

และมีความพร้อม  
2.4.7 การดำเนินการโครงการควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการกับสถานศึกษาที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายเดิม และขยายผลไปยังสถานศึกษาอ่ืนเป็นลักษณะดาวกระจาย  
2.4.8 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
2.4.9 ควรมีการทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด กับหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 
2.4.10 ควรมีการขยายเครือข่ายการนิเทศ 
2.4.11 ควรมีการวิจัยเรื่องเทคนิค วิธีการนิเทศ ครูของแต่ละกลุ่มสาระ  
2.4.12 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เจาะลึก 
2.4.13 ควรมีการวิจัยพัฒนาแนวทางการนิเทศเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีเป็น best 

 

       2.5 ปัญหา อุปสรรค   
          การให้ความร่วมมือของบางเขตพ้ืนที่มีน้อย 
3. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 3.1 ขยายเครือข่ายการนิเทศ 
 3.2 การวิจัยเรื่องเทคนิค วิธีการนิเทศ ครูของแต่ละกลุ่มสาระ 
 3.3 วิจัยพัฒนาแนวทางการนิเทศเพ่ือให้ได้แนวทางที่เป็น best 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6   เรื่อง   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ              
ผู้มีความสามารถพิเศษ  

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา      
เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้สรุปผลการดำเนินการ 
และรวบรวมเอกสารหลักฐานที ่เกี ่ยวข้องในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุร ี ในการช่วยเหลือให้               
กลุ่มเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพ สามารถ     
ลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

1. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็น

องค์กรรับทุน โดยมีภาคีเครือข่ายจากสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาคประชา
สังคม ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 

ทุน  จังหวัดละ 5.54 ล้านบาท 
1. เด็กปฐมวัยยากจนได้รับความช่วยเหลือ  1,487 คนๆละ 400 บาทรวม สองเทอมเป็นเงิน 

1,189,600 บาท 
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 174 คนๆละ 4,000 บาท เงิน 696,000 บาท 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องปรับปรุงมาตรฐาน 30 แห่งๆละ 25,000 บาท เงิน 750,000 บาท 
พ้ืนที่ดำเนินการ 8 อำเภอ (ยกเว้น ไทรโยค บ่อพลอย ทองผาภูมิ ห้วยกระเจา ท่ามะกา) 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี เริ่ม ก.ค.62-มิ.ย.63 รวม 12 เดือน ช่วงสถานการณ์  โควิด-19 

มีการปรับขยายระยะเวลาจนถึง 31 สิงหาคม 2563 
ดำเนินการโดย 
1) จัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 3-21 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา (ท่ีไม่ได้เรียน) 
2) นำข้อมูลเด็กและเยาวชนที่มีการจัดเก็บทั ้งหมดเข้าสู ่ระบบผ่าน Application ที่ กสศ.ได้จ้าง

พัฒนาขึ้น 
3) คัดเลือกเดก็ อายุระหว่าง 3-6 ปี จำนวน 30 % และคัดเลือกเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7-21 ปี 

จำนวน 20% มาวิเคราะห์ หาชุดช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/
อุดมศึกษา 

4) ส่งมอบข้อมูลและแนวทางการช่วยเหลือให้ กสศ. 
งบประมาณที่เหลือ จะนำไปสนับสนุนเด็กละเยาวชนในกิจกรรมข้อ 3) ตามแนวทางข้อ 4)  โดย

สำนักงาน กสศ.จะโอนเงินผ่านท้องถิ่น เพ่ือส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป (ผ่าน อบต.และเทศบาล) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 73 คน    

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทาน

ทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน ดังนี้ 
นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.                     จำนวน   8 คน 
นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี           จำนวน 19 คน  
นักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ           จำนวน 16 คน 
นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษา ในรัชกาลที่ 9         จำนวน 20 คน 
นักเรียนโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี           จำนวน 10 คน 

   
ดำเนินการโดย 
1.จัดทำโครงการขออนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

คณะกรรมการ กศจ. ประชุมก่อนคัดเลือก /คัดเลือก  
3. ดำเนินการคัดเลือกทุกทุนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติที่กองทุนกำหนด  
4.เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกทุนพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล   

เชิงประจักษ์มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก  
5. กองทุนในพระบรมวงศานุวงศ์อื่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดโครงการเยี่ยมบ้าน

นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน ต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2562 ที่ได้มีการติดตามเยี่ยมบ้านแล้ว 1 ปี  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน   
 

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน เป็นโครงการที่มีการดำเนินการร่วมกัน  ตามที่
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยบูรณาการ
ทำงานประสานงานร่วมกันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี และสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ดำเนินการโดย 
1. จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในระยะเริ่มต้นกำหนดนักเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดฝึกอาชีพ 2 หลักสูตร ได้แก่    ช่างเชื่อม และ

ช่างแอร์ 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รายงานข้อมูลให้สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรีทราบพร้อมส่งข้อมูลไปสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  16 คน แต่ไม่ประสงค์เข้าฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดให้ 
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดส่งต่อข้อมูลให้ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือดำเนินการ     

จัดหลักสูตรอาชีพ การเรียนที่เหมาะสมให้ผู้เรียนแต่ละราย 
7. อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.7  เรื่อง   การดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  
 

ตามท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการโครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานของจังหวัดกาญจนบุรี ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา เด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถ
เข้ารับการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถดำเนินการนำ
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนหรือจำหน่ายออกจากฐาน โดยกระบวนการแนะแนว ขอรับการสนับสนุน หรือขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสเข้าถึง
ความช่วยเหลือ 
               

ดำเนินการโดย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
2. มีกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 
3. การจัดระบบข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประชากรวัยเรียนให้เป็นปัจจุบันตรงตามสภาพจริง 
4. สนับสนุนให้ทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
5. ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ 
6. การส่งต่อการศึกษาในแต่ละระดับ โดยการประสานหรือส่งต่อนักเรียนให้เข้าเรียน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.8  เรื่อง    การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

     

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดเชิงพื้นที่ หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563  เพ่ือ
เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการในการสร้างเครือข่ายในภาพรวมของจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 
2563 ณ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านป้องกัน
ยาเสพติดของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 12 หน่วยงาน ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อโครงการ จำแนกแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดการดำเนินการต่อเนื่องโดยจะเสนอโครงการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือนำเสนอแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.9  เรื่อง  รับทราบผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภท
ผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร ปีการศึกษา 2561  

 

ตามท่ี รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือ
กันเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา นำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบ
นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว    
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดทำโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้กับสถานศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูที ่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาระดับดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้าน
การเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติไปสู่ความเข็มแข็ง มีมาตรฐาน และ
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
นั้น  

สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ได้จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ผลการพิจารณา
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเ งิน ระดับทองและระดับเพชร ปี
การศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศที่แนบ และได้จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 มาเพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี มีรายชื่อสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภท
ผลงานดีเด่น จำแนกเป็นระดับและสังกัด ดังนี้ 

 

1. ระดับเงิน   จำนวน 22 แห่ง  ได้แก่ 
1.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (สถานศึกษาเอกชน)  จำนวน   1  แห่ง 
1.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน   4  แห่ง 
1.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน   3  แห่ง  
1.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   2  แห่ง   
1.5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน   4  แห่ง 
1.6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8     จำนวน   2  แห่ง 
1.7  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจบุรี     จำนวน   6  แห่ง 

 

2. ระดับทอง  จำนวน 31 แห่ง  ได้แก่ 
2.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน   2  แห่ง 
2.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน   6  แห่ง  
2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  18 แห่ง   
2.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน   4  แห่ง 
2.5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8     จำนวน   1  แห่ง 
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3. ระดับเพชร  จำนวน 18 แห่ง  ได้แก่ 
3.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน   2  แห่ง 
3.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน   2  แห่ง  
3.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   8  แห่ง   
3.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน   -   แห่ง 
3.5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8     จำนวน   6  แห่ง 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรระดับเงินและระดับทองให้กับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อดำเนินการมอบให้กับ
สถานศกึษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวฯ ในสังกัด ส่วนโล่และเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภท
ผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 จัดมอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (การประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)  (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 165-175 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.10  เรื่อง  รับทราบผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา   

              
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ดังนี้ 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริม
สถานศึกษาพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 พ.ค.2563 

2.คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงฯ ได้ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2563 - 2565 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563  

3.กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาคการศึกษา โดยกำหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันสถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดต่าง ๆ จำนวน 508 แห่ง ได้รับการประเมินแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  ดังนี้ 

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ผ่านการประเมิน ยังไม่ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 137 2 98.56 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 95 5* 95.00 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 79 79 0 100 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 78 13 85.72 
สพม. เขต 8 29 29 0 100 
รร.สังกัด สช. 24 0 24 0 
กศน. 13 13 0 100 
สบห. 2 2 0 100 
อปท. 11 1 10 9.09 
ตชด. 14 0 14 0 
สอศ. 6 5 1 83.33 
รวม 508 439 67 86.42 

              หมายเหตุ  1. โรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 2 แห่ง 
                            2. ยังขาดอีก 17 แห่ง จึงจะครบร้อยละ 90 

 
4. สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง โรงเรียนบ้านกุยแหย่ โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

5. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านเก่าวิทยา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020161&Area_CODE=7102
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020221&Area_CODE=7103
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020071&Area_CODE=7103
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020366&Area_CODE=7103
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020244&Area_CODE=7104
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 6. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 ให้ปรับปฏิทิน ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทราบ  

 7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด
ทราบเกี่ยวกับปฏิทิน ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ ทราบแล้วเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1   เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา             
ปีการศึกษา 2564   

คำขอ 
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน  2560 เรื่อง  การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  เรื ่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับ

นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัด  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ปีการศึกษา   2564 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  2564 ตามโครงสร้างคณะกรรมการที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2564  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1-4 และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี เสนอ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 176-185) 

 

ความเห็น คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563   เมื่อ

วันที่  18  พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  
มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  2564  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี เสนอ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 
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5.2   เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ทดแทนผู้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้ง

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ทนแทน นางอรณิช วรรณนุช ที่ย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ราชบุรี 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560    ลงวันที่  3  เมษายน  2560   เรื่อง  

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4727/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาค 
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
      ข้อ ๘ (๙) ให้ กศจ. มีอำนาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยนำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

2.  คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย 
ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 
1.นางอรณิช  วรรณนุช ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายชนะ อปราชิตา 
2.นายบุญชู วิวัฒนาทร 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1.นายณรินทร์ ชำนาญดู 
2.นายทวี  ชูศรี 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้
เป็นกรรมการใน กศจ. 
จำนวนไม่เกิน 3 คน 

1.นายศุภชัย  มากสมบูรณ ์
2.นายประทีป  หวานชิต 
3.นายสานนท์  ทรัพย์เพ่ิม 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. อาจแต่งตั้ง

ข้าราชการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้ 

1. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ 
2. (ว่าง) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.  ด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4727/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 ราย       
นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคำสั่งย้ ายและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จึงทำให้ไม่มีผู ้ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมการไม่ครบองค์ประชุม 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โปรด

พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่งในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แทนนางนางอรณิช  
วรรณนุช 

 

ความเห็น คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563   เมื่อ

วันที่  18  พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  
มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
โปรดพิจารณาดังนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกกรรมการใน กศจ. จำนวน 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แทน นางอรณิช  วรรณนุช 

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี) ทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 

3. มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ทนแทน
ตำแหน่งที่ว่าง 

 

มติ กศจ.   เห็นชอบตามข้อ 2 และข้อ 3 และที่ประชุมเห็นชอบให้ นายบุญชู  วิวัฒนาทร  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน  
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แทน นางอรณิช  วรรณนุช 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1   เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
เนื่องจากการลาออก 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความ

เห็นชอบในการเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
เนื่องจากการลาออก จำนวน 1 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ

ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2560 

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ลงวันที่ 24 เมษายน 
พ.ศ. 2560 

4. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/1842 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง        
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที ่ 26 
พฤษภาคม 2560 

6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที ่ ศธ 02137/17556 เรื ่อง แก้ไขคำสั ่งแต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02133/17611 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามคำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูม ิภาค                  

ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 
     1. องค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี          ประธานกรรมการ 
  (2) ศึกษาธิการภาค 3     รองประธานกรรมการ 
  (3) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     กรรมการ 
       (ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี) 
  (4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        กรรมการ 
       (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) 
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  (5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        กรรมการ 
       (นายอาดุลย์  พรมแสง) 
  (6) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
       (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์) 
  (7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       กรรมการ 
       (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์) 
  (8) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์         กรรมการ 
       วิจัยและนวัตกรรม          
       (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
  (9) นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
  (10) นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
  (11) นายชนะ  อปราชิตา                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ผู้แทนภาคประชาชน 
  (12) พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (13) นายโอภาส เจริญเชื้อ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (14) นายบุญชู วิวัฒนาทร               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (15) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            กรรมการและเลขานุการ 
  (16) รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (17) ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (18) ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 2. พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบข้อที่ 1 (12) ยื่นหนังสือขอลาออก
จากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน  2563 
จึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง 
 3. ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 และประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้ดังนี้ 
     ข้อ 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 7 (4) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
          (1) มีสัญชาติไทย 
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          (5) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
          (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
          (7) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. เกินกว่าหนึ่งแห่ง 
         (8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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         (9) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
         (10) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          (11) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกท้องถิ่น 
          (12) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข้อ 3 ให้คณะกรรมการในข้อ 7 (1) (2) (3) และ (5) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ร่วมกัน
พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินหกคน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ช่วยเหลืองานของ กศจ. ได้ และในการพิจารณาเสนอชื่อให้พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จะต้องได้มีหนังสือรับรองจากองค์กรภาคเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพ แล้วแต่กรณี 
     สำหรับผู้แทนภาคประชาชนจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี 
     เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไป 
 
     ข้อ 4 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 2 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
             (1) ตาย 
             (2) ลาออก 
             (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 2 
             (4) กศจ. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
             (5) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
 เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการว่างลง 
 4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่องคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2560 
     ข้อ 1 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อ 7(4)    ของ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
ข้อ 9(4) ของคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หรือคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้ 
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 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหากรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
(ผู ้แทนภาคประชาชน) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี) ผ่านทางเวปไซต์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม  2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -10 
พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารโดยตรงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรร
หากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  ตามประกาศลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
แล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   จำนวน 3  ราย  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิ/สาขา 

อาชีพ/ประวตัิการ
ทำงาน 

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 

1 นายอังคาร 
    เจริญผล 

65 ปริญญาตรี  
สาขาการบริหารศึกษา 

-ข้าราชการบำนาญ 
-อดีตผอ.ร.ร.ห้วยกระเจา
พิทยาคม 
-อด ีตผอ .ร .ร . เลาขวัญ
ราษฎร์บำรุง 
-อดีต ผอ.ร.ร.เทพมงคล
รังษี 
 

-รางวัลผู้บริหารดีเด่น 2 ปี จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
-ประกาศเกยีรติคุณผู้ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น จาก สพฐ. 
ปี 2552 
- ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น ป ี
2554 จากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษา 
 

2 นายอนันต์ 
    กัลปะ 

61 ปริญญาโท  
สาขาการบริการศึกษา 

-ข้าราชการบำนาญ 
-อดีต ผอ.สพป.กาญจนบุร ี
เขต 2  
-อดีต ผอ.สพป.กาญจนบุร ี
เขต 1  
-อดีตศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  

-รางวัลคุรุสดุดี จาก รมว.ศึกษาธิการ 
-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
สำนักงาน ก.พ. 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ระดับ AA ประจำปี พ.ศ.
2562 และ 2563 2 ปี ซ้อน  

3 นายคงคา 
  จุลกิจวัฒน ์

61 ปริญญาโท  
สาขาการบริการศึกษา 

ข้าราชการบำนาญ 
-อดีตผอ.ร.ร.บ้านบ่อ
ระแหง 
-อดีตผอ.ร.ร.พนมทวน
พิทยาคม 
-อดีตผอ.ร.ร.พระแท่นดง
รังวิทยาคาร 

-นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
พระราชทาน 3 ปี ติดต่อ รวม 5 คน 
-โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
“สถานศึกษาพอเพียง” ในป ีพ.ศ. 
2559 
-ได้ร ับยกย่องเชิดชูเก ียรติเป็นบุคคล
ต้นแบบของตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนม
ทวน  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ ่งให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามคำสั่ง
คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที ่ ๗๘๕/๒๕๖๐ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามองค์ประกอบข้อ (1) (2) (3) (4) 
(15) (16) (17) และ (18) และตามคำสั่งฯ ที่ 57/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามองค์ประกอบข้อ (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14) 
มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่  ประกอบด้วย  
 

ข้อ ๑ องค์ประกอบ  ดังนี้ 
(10) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 
(11) ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              
(12) นายอาดุลย์  พรมแสง  (ย้าย)                                                                        

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(สพฐ. จะมอบหมายผู้แทนในคราวเดียวกันทั้งประเทศ) 

(13) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(14) นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์                                                                
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(15) นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์                                                                      
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(16) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                     
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(17) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี                                           
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(18) นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์                                                                   
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

(19) นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์                                                                        
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

(20) นายชนะ  อปราชิตา                                                                           
ผู้แทนภาคประชาชน 

(21) นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                         
(22) พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  (ลาออก)                                                                 
(23) นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
(24) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                      
(25) รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                   
(26) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
(27) นางพรทิพย์  สัดทัด       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  (เปลี่ยนตำแหน่ง)                                  
      

 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 



30 
 

ข้อ ๒ อำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานใน

ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5) เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
6) กำก ับ เร ่งร ัด ต ิดตาม และประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของส ่วนราชการหร ือหน ่วยงาน                       

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.    
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในการเสนอและแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
จำเป็น 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายกำหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงให้คณะกรรมการสรรหาตามข้อ 7 (1) (2) 
(3) และ (5) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอคณะการสรรหากรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) และการสรรหา
อนุกรรมการ (ส ัดส่วนผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาหรือผู ้อำนวยการ สถานศึกษาในจังหวัด) ใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ต่อไป 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ฯ 
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที่  24  

พฤศจิกายน  2563  ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความเห็นชอบ   ดังนี้ 

 

ลำดับที่ 1   นายอนันต์  กัลปะ 
ลำดับที่ 2   นายอังคาร   เจริญผล 
ลำดับที่ 3   นายคงคา  จุลกิจวัฒน์ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
โปรดพิจารณาดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป 

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี) ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้  คณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 

3. มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ทนแทนตำแหน่งที่ว่าง 

 

มติ กศจ.     
1. ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายอนันต์  กัลปะ  เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิแทน             

พลโทเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์  ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป   

2. เห็นชอบให้ นายชาลี  สำรองทรัพย์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน    
นางพรทิพย์ สัดทัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

6.2   เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทนแทนผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ และทดแทนผู้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   

คำขอ 
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประสงค์ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (สัดส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาใน
จังหวัด)  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  และทดแทน    
ผู้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
                1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค สั่ง ณ 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
 2. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีคำสั่งที่ 
141/2562  ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
 ข้อ 8 (๙) ให้  กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื ่อนตามข้อ ๒ เพื ่อแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.  เกี่ยวกับ การบรรจุ  การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  

(1) กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ  
(3) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสอง

คน  เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ  
(5) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

  ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน        
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  ฯลฯ 

 2. ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ที่ 
141/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2562  เพื ่อแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี ่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ้ง  การโยกย้าย               
การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้ 
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ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 
1. นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์   (ผู้แทน กคศ.)                                    ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายอาดุลย์  พรมแสง  (ผู้แทน สพฐ.) 
2. นายโอภาส  เจริญเชื้อ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1. นายวิทยาเกียรติ เงินดี  (เกษียณอายุราชการ) 
    ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต 1 
2. นายสรศักดิ์ ไสยะหุต    (เกษียณอายุราชการ) 
    ผอ.ร.ร.หนองปรือพิทยาคม สพม.8 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้
เป็นกรรมการใน กศจ. 
จำนวนไม่เกิน 3 คน 

1.นายนันทพล พงษ์สรอย 
2.นายประยูร สุธาบูรณ์  
3.นายบำรุง ข่ายคำ  

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

6 กศจ. อาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้ 

นายโอภาส  ต้นทอง  (เปลี่ยนตำแหน่ง) 
น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   

3.  อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งในข้อ 2 รายนายวิทยาเกียรติ  เงินดี  
(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และนายสรศักดิ์ ไสยะหุต(ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ) อนุกรรมการในสัดส่วนของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด ได้เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ข้อ 3)   

4. นายอดุลย์  พรมแสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2         
(ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1)  และนายโอภาส  เจริญเชื้อ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ลาออกจาก
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563  (ข้อ 2)   

5.  นายโอภาส  ต้นทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ข้อ 6) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหาอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.กาญจนบุรี) ผ่านทางเวปไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี          
ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม  2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถยื่น
เอกสารโดยตรงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กาญจนบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.)  ตามประกาศลงวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2563  แล้ว มีผู ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน 5 ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิ/สาขา ตำแหน่ง/สังกดั ประวัติการทำงาน 
1 นายศุภากร 

เมฆขยาย 
50 ปริญญาเอก  

สาขาการบริหารการศึกษา 
ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
/สพม.8 

-ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกบ /สพป.กจ.3 
-ผอ.ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม /สพป.กจ.3 
-ผอ.ร.ร.หนองรีประชานิมิต / สพม.8 

2 นายทำนุ 
วงษ์น้อย 

58 ปริญญาโท 
สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 

ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี/สพม.8 

-ผอ.ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม /    สพม.8 
-ผอ.ร.ร.ด่านมะเตี้ยวิทยาคม /สพม.8 
-ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์กาญจนบุรี / สพม.8 

3 นายประเทือง 
แผนสมบูรณ ์

57 ปริญญาโท 
สาขาคุรุศาสตร์เกษตร 

ผอ.ร.ร.บ้านตลุงเหนือ/
สพป.กจ.4 

-ผอ.ร.ร.บ้านหนองไก่เหลือง / สพป.กจ.4 
-ผอ.ร.ร.บ้านโป่งไหม /สพป.กจ.4 
-ผอ.ร.ร.บ้านตลุงเหนือ /สพป.กจ.4 

4 นายสมหมาย 
เทียนสมใจ 

58 ปริญญาเอก 
สาขาการบริหารการศึกษา 

ผอ.สพป.กจ.1 -ผอ.สพป.สมุทรสงคราม 
-ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
-ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

5 นายภานุวัชร 
แก้วลำหัด 

59 ปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา 

ผอ.สพม.8 -ผอ.สพป.สมุทรสาคร 
-ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 
-ผอ.สพม. 12 

 
2. คณะกรรมการสรรหาตามข้อ 7 (1) (2) (3) และ (5) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ร่วมกัน
พิจารณาเสนอชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ (สัดส่วนผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ื นที ่การศึกษาหรือ
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาในจังหวัด) ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) และเสนอชื ่อให้
กรรมการใน กศจ. จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง  

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาอนุกรรมการจังหวัดกาญจนบุรี (สัดส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศ.แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภูมิภาค
แต่งตั้งต่อไป  ดังนี้ 

1. นายสมหมาย    เทียนสมใจ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 แทน  นายวิทยาเกียรติ เงินดี  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  ซึ่งเกษียณอายุราชการ 

2. นายทำนุ  วงษ์น้อย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แทน  นายสรศักดิ์  ไสยะหุต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

3. นางสาวอรวรรณ  คำมาก  ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แทน  นายโอภาส  ต้นทอง  
ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง    

4. อนุมัติเป็นหลักการ  หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป  
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาเห็นชอบรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรร

หาเสนอหรือไม่ ประการใด 
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการส่งรายชื่อ  ผู้สมควรแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ช่วยเลขานุการ  เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทาง
วินัย และการกำหนด วิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

 

มติ กศจ.    
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (สัดส่วนผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู ้อำนวยการสถานศึกษา ) เกี ่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ้ง การโยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย และการกำหนด วิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  ดังนี้ 

1.1 นายสมหมาย    เทียนสมใจ   ตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แทน  นายวิทยาเกียรติ เงินดี  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ซึ่งเกษียณอายุราชการ 

1.2 นายทำนุ  วงษ์น้อย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แทน  นายสรศักดิ์  ไสยะหุต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

2. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวอรวรรณ  คำมาก  ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ  แทน  นายโอภาส  ต้นทอง  ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง    

3. ที่ประชุมเห็นชอบเป็นหลักการ  หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ต่อไป  
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6.3   เร ื ่อง   การประกาศตำแหน่งว ่างเพื ่อร ับย้ายผู ้บร ิหารสถานศึกษา สังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศตำแหน่งว่าง
เพิ่มเติม) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างเพ่ือ
รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศ
ตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม)  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/961 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง คำอธิบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที ่ 22 เมษายน 2563 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้กำหนดขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 ขนาด ดังนี้ 

ขนาดเล็ก  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 359  คนลงมา 
ขนาดกลาง  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1,079  คน 
ขนาดใหญ่  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 - 1,679  คน 
ขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1680  คนข้ึนไป 

หมายเหตุ : ในการย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

2. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งเพื ่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั ้งจากบัญชีผู ้ได้รับ         
การคัดเลือก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดำเนินการดังนี้ 

1) ให้ กศจ. พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุ และ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทของสถานศึกษา ให้เท่ากัน หรือต่างกันได้ไม่
เกิน 1 ตำแหน่ง 

**กรณีไม่มีผู ้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ กำหนดสัดส่วนของจำนวน 
ตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 



37 
 

2) การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใช้รับย้ ายหรือที่จะใช้
บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือ
ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือกเท่ากับ สัดส่วนที่กำหนดไว้ 

3) กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม 

4) ตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 1) ข้อ 2) และ  
ข้อ 3) ยกเว้น ตำแหน่งว่างที่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนของการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้
สำหรับการคัดเลือกไว้เดิม  

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก ซึ่งเป็นการกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างก่อนที่จะมีการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 
2563 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ประเภทสถานศึกษา 
ตำแหน่ง ผอ.รร. ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. 

ตำแหน่งว่าง
รวมทั้งจังหวดั รับย้าย บรรจุ รวมท้ัง

จังหวัด รับย้าย บรรจุ 

1 ประถมศึกษา 23 11 12 10 5 5 
2 มัธยมศึกษา 4 2 2 3 1 2 

 

4. การพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่า       
มีตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เหลือจากการพิจารณาย้ายในภาพรวมของจังหวัด แยกเป็น ตำแหน่ง
ประเภทประถมศึกษา จำนวน 23 อัตรา และตำแหน่งประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

4.1 ตำแหน่งว่างประเภทประถมศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

ว่างจาก หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ไทยรัฐวิทยา 103 ฯ  ด่านมะขามเตี้ย 427 197 ไม่มผีู้ขอย้าย  
2 บ้านท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย 863 33 ย้ายไปเขต 3  
3 วัดหนองตะครอง ท่าม่วง 5154 32 ย้ายไปเขต 2  
4 บ้านถ้ำ ท่าม่วง 1391 67 ย้ายไปเขต 2  
5 บ้านองหลุ ศรีสวสัดิ ์ 4695 51 ไม่มผีู้ขอย้าย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
6 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา 427 44 ไม่มผีู้ขอย้าย  
7 วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" ท่ามะกา 2176 49 ย้ายภายในเขต 2  
8 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 88 ย้ายภายในเขต 2  
9 ดอนสามง่ามผิว "หงสวีณะอุปถัมภ์" ท่ามะกา 2219 69 ย้ายภายในเขต 2  

10 บ้านท่าพะเนียง ท่ามะกา 2202 33 ย้ายภายในเขต 2  
11 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2262 47 ย้ายภายในเขต 2  
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

ว่างจาก หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
12 บ้านท่ามะเดื่อ  ไทรโยค 2797 62 ย้ายภายในเขต 3  
13 บ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ 1045 147 ไม่มีผู้ขอย้าย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
14 บ้านหนองม่วง เลาขวัญ 4367 38 ย้ายไปเขต 1  
15 บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ 4427 101 ย้ายไปเขต 2  
16 บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 100 ย้ายไปเขต 2  
17 บ้านรางพยอม เลาขวัญ 4305 51 ย้ายไปเขต 2  
18 บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 104 ย้ายภายในเขต 4  
19 บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 4516 18 ย้ายภายในเขต 4  
20 บ้านหนองโสน เลาขวัญ 4308 194 ไม่มผีู้ขอย้าย  
21 หมู่บ้านป่าไม้ เลาขวัญ 4302 63 ไม่มผีู้ขอย้าย  
22 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 109 ย้ายไปเขต 3  
23 บ้านห้วยหวาย หนองปรือ 3553 100 ย้ายไป สพม.8  

หมายเหตุ : ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 23 อัตราดังกล่าว เป็นตำแหน่งว่างที่เหลือ
จากการพิจารณาย้ายครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อ 1.10 กำหนดว่า “ในการพิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย้ายต่อเนื่องกันได้ตามตำแหน่งว่าง ตาม
สัดส่วนที่กำหนด จนไม่มีคำร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา  ที่มีตำแหน่งว่างนั้น แล้วให้นำ
ตำแหน่งว่างที่เหลือไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก” 

ทั้งนี้ เนื่องจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา ของ
จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่ได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงไม่สามารถ นำตำแหน่ง
ว่างดังกล่าวไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งได้     

4.2 ตำแหน่งว่างประเภทมัธยมศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

ว่างจาก หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
1 หนองขาวโกวิทพิทยาคม  ท่าม่วง 33052 135 ย้ายภายใน สพม.8 บรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 

2 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ท่าม่วง 33386 161 ย้ายภายใน สพม.8 บรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 
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5. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้อ 1.9.1 หากมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาย้าย
เสร็จสิ้นแล้ว (ซึ่งหมายถึง ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเสียชีวิต ลาออก หรือ ย้ายไปจังหวัดอื่น เป็นต้น)  และ กศจ. 
เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์  ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายต้องไม่กระทบกับจำนวนตำแหน่งว่างตามสัดส่วนที่กำหนดไว้สำหรับ  ที่จะใช้
บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

6. บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิอการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สำรวจตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
พิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
สัดส่วน โดยแยกเป็น ตำแหน่งว่างประเภทประถมศึกษา จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งว่างประเภทมัธยมศึกษา 
จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

ว่างจาก สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1775 62 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.สุรินทร์ เขต 3 

2 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ท่าม่วง 1815 88 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.เพชรบูรณ เขต 3 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 วัดนาพระยา พนมทวน 3721 48 ย้ายไปต่างจังหวดั สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 

2 บ้านชายธูป ท่ามะกา 2247 39 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.เพชรบุรี เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

1 วัดปากกิเลน ไทรโยค  2760 91 เกษียณอายุราชการ   

2 บ้านยางโทน ไทรโยค  2810 66 เกษียณอายุราชการ   

3 บ้านใหม่พัฒนา สังขละบุรี 4922 278 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.นครปฐม เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 บ้านหนองสำโรง บ่อพลอย 3436 97 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.สมุทรสาคร 

2 บ้านหนองเตียน บ่อพลอย 3190 256 การเปลี่ยนตำแหน่ง สพป.ยะลา เขต 3 

3 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ 651 96 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

4 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 122 ย้ายไปต่างจังหวดั สพป.ชัยนาท 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 

1 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา 33406 434 การเปลี่ยนตำแหน่ง สพม.9 

2 เทพมงคลรังษี เมืองฯ 2372 1,703 เกลี่ยอัตรากำลัง สพม.8 

 

 



40 
 

7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) เพื่อ ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำไป
จัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อให้เป็นไป  ในรูปแบบเดียวกันของจังหวัด
กาญจนบุรี (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 หน้า 186-190) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด “กรณีหากมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพิจารณาย้าย เสร็จสิ้น 
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563” (เช่น ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเสียชวิต ลาออก หรือย้ายไปจังหวัดอื่น เป็นต้น) จึง
เห็นสมควรกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก แล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นสมควรกำหนดปฏิทิน การ
ดำเนินการประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประกาศตำแหน่ง
ว่างเพิ่มเติม) ให้เป็นไปในภาพรวมของจังหวัด โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 
4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดำเนินการตามปฏิทินดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับที ่ การดำเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 สพท. ประกาศตำแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม)       

ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 

 

2 สพท. จัดส่งสำเนาประกาศตำแหน่งว่าง                 
ให้ ศธจ. เพื่อประกาศทางเว็บไซต์ของ ศธจ. 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  

3 ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายไป                 
สพท. ที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 

ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม    
ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 

 

4 สพท. ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่รับย้าย 

- ตามระยะเวลา 
อันสมควร 

5 สพท. รวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาย้าย แล้วจัดส่งให้ ศธจ.
กาญจนบุรี 

ภายในวันที่  
5 มกราคม 2564  

 

 

 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้น ซึ่งเป็น

ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเสียชวิต ลาออก หรือย้ายไปจังหวัดอื่น เป็นต้น (ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา) เพื่อใช้
สำหรับการรับย้ายและใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยแยกตามประเภทสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
1.1 สถานศึกษาประเภทประถมศึกษา 

 

ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  
(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อ่ืน) รับย้าย บรรจุ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2  อัตรา 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2  อัตรา 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3  อัตรา 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4  อัตรา 

รวมทั้งจังหวัด 11  อัตรา 6  อัตรา 5  อัตรา 

1.2 สถานศึกษาประเภทมัธยมศึกษา 
 

ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  
(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อ่ืน) รับย้าย บรรจุ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 1  อัตรา 1  อัตรา - 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 1  อัตรา 1 อัตรา - 

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3) กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับ
ย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม 

2. อนุมัตใิห้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

ว่างจาก หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ผอ.รร.บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1775 62 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

2 ผอ.รร.วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ท่าม่วง 1815 88 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 ผอ.รร.วัดนาพระยา พนมทวน 3721 48 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

2 ผอ.รร.บ้านชายธูป ท่ามะกา 2247 39 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่  
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ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

ว่างจาก หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 ผอ.รร.วัดปากกิเลน ไทรโยค  2760 91 เกษียณอายุราชการ  ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

2 ผอ.รร.บ้านยางโทน ไทรโยค  2810 66 เกษียณอายุราชการ  ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

3 ผอ.รร.บ้านใหม่พัฒนา สังขละบุรี 4922 278 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 ผอ.รร.บ้านหนองสำโรง บ่อพลอย 3436 97 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

2 ผอ.รร.บ้านหนองเตียน บ่อพลอย 3190 256 การเปลี่ยนตำแหน่ง ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

3 ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ 651 96 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

4 ผอ.รร.บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 122 ย้ายไปต่างจังหวดั ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 

1 ผอ.รร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา 33406 434 การเปลี่ยนตำแหน่ง ตำแหน่งที่นำมากำหนดสัดส่วนใหม่ 

2 รอง ผอ.รร.เทพมงคงรังษี เมืองกาญจนบุร ี 2372 1,703 การเกลี่ยอัตรา  

3. ขออนุมัติปฏิทินการดำเนินการประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม) เพ่ือให้เป็นไปในภาพรวม ของจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงาน เขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ประกาศตำแหน่งว่างให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  

4. ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม)  

5. ขออนุมัติเป็นหลักการให้นำตำแหน่งว่างที่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนสำหรับใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ก่อนการพิจารณาการย้ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 อัตรา 
และกำหนดใหม่จากตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเสียชวิต ลาออก หรือย้ายไปจังหวัดอื่น เป็นต้นจำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 17 อัตรา ไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภายหลังจากที่ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เสร็จสิ้นแล้ว  
 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ   
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6.4   เรื ่อง   ขอใช้ผลการสอบจากบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้รับรองผลการสอบของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุด จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ใช้ประกอบการพิจารณารับย้ายหรือโอนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดต่อไป 

 

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

(มาตรา 53 ) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค             

เรื ่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่             
7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แจ้งว่า ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งพิพากษาคดีหมายเลขดำ ที่ อบ 174/2558 คดี
หมายเลขแดง ที่ อบ 266/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เดิม)  ที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายโอน
ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 6   ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 โดยวิธีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เดิม) โดยให้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติดังกล่าว (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบหมายเลข 5 หน้า 191-228  ) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุด จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการรับรองผลการสอบของ
ผู ้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จากบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื ้นที่  การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ใช้ประกอบ การพิจารณารับ
ย้ายหรือโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดต่อไป  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุร ี
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 



44 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รับรองผลการสอบของผู้ฟ้อง

คดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นำผลการสอบ ไปใช้ประกอบการพิจารณา
รับย้ายหรือโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดต่อไป  

2. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทำหนังสือแจ้งการรับรองผล
การสอบของผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จากบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.5   เรื่อง    ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 3 
จำนวน 1 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและ
การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค. (2) 

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

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

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

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

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง 
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นั้น 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ, แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  ผลงานเพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3   

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ) ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 

เพื่อพัฒนางาน 
หรือปรับปรุงงาน               

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หมายเหตุ 

1 นางอริสรา  ทุ่งกาวี           
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 8 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

  1. แนวทางการปฏิบัตสิำหรบั
การบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ผ่านระบบ GFMIS Terminal 
และนำส่งเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online) 
  2. แนวทางการปฏิบัตสิำหรบั
การบันทึกรับเงินรายได้แผ่นดิน
เบิกแทนหน่วยงานอื่น  
ผ่านระบบ GFMIS Web 
Online และนำส่งเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์           
(KTB Corporate Online)   

แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการช่ัวคราว 
ในราชอาณาจักร 

นางอริสรา  ทุ่งกาวี   
ไดจ้ัดส่งผลงาน 

ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับ
การประเมินผลงาน  

ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 

5. คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 391/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการ
ประชุม ดังนี้ 

ที่ 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ตำแหน่ง/สังกดั 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได ้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 นางอริสรา   
           ทุ่งกาวี           
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 8  
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

100 70 92 92 91 92 90 91.40 ผ่านการ
ประเมิน 

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมิน ผู้รับการประเมินจะต้องได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า ข้าราชการผู้ขอรับการประเมินรายดังกล่าวมีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน จึงเห็นสมควรให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญ
การพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินบุคคลและผลงาน ราย นางอริสรา ทุ่งกาวี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ  

2. อนุมัติให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งให้เลื ่อนและแต่งตั้ง นางอริสรา ทุ่งกาวี ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 8 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.6   เรื่อง    ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู ้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย 

 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อน

ระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่ง

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

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การนำวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

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

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 “กรณีตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
เพราะเกษียณอายุราชการ” นั้น 
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2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ, แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  ผลงานเพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3   

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ตำแหน่งตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ) ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 

เพื่อพัฒนางาน 
หรือปรับปรุงงาน               

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หมายเหตุ 

1 นายอัครพัชร์  สืบอินทร์  
ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ อ 2  
กลุ่มอำนวยการ  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

  - การพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ประสิทธิภาพของบุคคลและ
ประสิทธิผลของงาน  

ด้วยแนวคิดการพัฒนางาน
แบบ SPEED MODEL 

นายอัครพัชร์  สบือินทร ์  
ไดจ้ัดส่งผลงาน 

ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับ
การประเมินผลงาน  

ในวันที่ 28 กันยายน 
2563 

5. คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 455/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการ
ประชุม ดังนี้ 

ที่ 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ตำแหน่ง/สังกดั 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได ้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 นายอัครพัชร์       
        สืบอินทร์           
 

นักจัดการงานทัว่ไป 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 2  
กลุ่มอำนวยการ  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

100 70 92 91 92 92 90 91.40 
ผ่านการ
ประเมิน 

 

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมิน ผู้รับการประเมินจะต้องได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 70 ข้ึนไป    จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า ข้าราชการผู้ขอรับการประเมินรายดังกล่าวมีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน จึงเห็นสมควรให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการประเมินบุคคลและผลงาน ราย นายอัครพัชร์  สืบอินทร์ ตำแหน่งนักจัดการงาน

ทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3       
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ  

2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้เลื ่อนและแต่งตั้ง นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ ตำแหน่ง    
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2 กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.7   เรื่อง    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมาบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10699 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง การแจ้งความจำนงผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

4. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/2007  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

5. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 478/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลฯ  

6. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 479/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการรับโอนฯ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากร ทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างหลังจากที่ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วน
ราชการอ่ืนแล้ว จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 16 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2563 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการประกาศรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 25 และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 26 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 1 – 15 
กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น 
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4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 
ผลการพิจารณา ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลตามประกาศ ฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 

นายธนกฤต  ศริวัฒน์  ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 18-3-01-3105-001 อัตรา
เง ินเดือน 17,570 บาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
กระทรวงมหาดไทย 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ประเมิน
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน เพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผลการพิจารณา ปรากฏว่า นายธนกฤต  ศริวัฒน์  ตำแหน่งนิติกร ระดับ
ปฏิบัติการ เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี กำหนด 

6. บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการให้โอนและพร้อมที่จะให้
โอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ นฐ 75901/702 
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า 229-231  )   

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ราย นายธนกฤต  ศริวัฒน์ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 18-3-01-3105-001 อัตราเงินเดือน 17,570 บาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทย มาดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่      
อ 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่    รายละเอียดตำแหน่งว่าง   ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รับโอนตั้งแต่วันที ่
1 ตำแหน่งนิติกร                                       

ระดับปฏิบัติการ                                  
ตำแหน่งเลขที่ อ 26                            
กลุ่มบรหิารงานบุคคล                            
สังกัด สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

นายธนกฤต  ศริวัฒน์ 
ตำแหน่งนิติกร  ระดับปฏบิัติการ  
ตำแหน่งเลขที่ 18-3-01-3105-001                    
อัตราเงินเดือน 17,570 บาท                                      
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง                    
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
กระทรวงมหาดไทย                                  

1 ธันวาคม 2563 เป็น
ต้นไป 

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.8 เรื่อง     การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญ
การพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จำนวน 1 ราย 

 

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

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

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

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2165  ลงวันที่ 
19 เมษายน 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 759  ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 

ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการ ประกาศ
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รับ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บุคคล) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 
นักทรัพยากรบุคคล 

(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่) 
ชำนาญการพิเศษ อ 17 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศตำแหน่ง ว่าง
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563   (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบหมายเลข 7 หน้า 232-235)  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04017/ 3360 
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศดังกล่าว จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่งที่ประกาศรับย้าย 

ผู้สมัครเข้ารับการคตัดเลือก 
ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ เลขที่ตำแหน่ง 

1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ชำนาญการพิเศษ อ 17 นางวลีพร  ภาคภูมิ 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 18 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติ พร้อม
ทั้งประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขอย้าย
รายดังกล่าวได้รับผลคะแนนการประเมิน 89 คะแนน (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 8 หน้า 236-238) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณารับย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

นางวลีพร  ภาคภูมิ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 18 กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษา

อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย ดังนี้  
นางวลีพร  ภาคภูมิ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 18 กลุ่ม

บริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17 (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และแจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.9 เรื ่อง     การประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ อ 18 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 
 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  เรื ่อง การจัดกลุ่ม

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

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม 

8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ประกาศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งรายเดิมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงมีความประสงค์นำ
ตำแหน่งว่างดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 



58 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ อ 18 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ          
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ) ดังต่อไปนี้  

2.1 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย 

1) นางวลีพร  ภาคภูมิ          ผู้อำนวยการกล่มบริหารงานบุคคล          ประธานกรรมการ 
2) นายชนินทร์  เชาวรักษ์            นิติกรชำนาญการพิเศษ                                 กรรมการ 
3) นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         ประธานกรรมการ  
2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
                                                 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                     กรรมการ 
3) นางสาวถนอมศรี  อัมพร           ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           กรรมการ 
4) นางวิลาวัลย์   ทองแย้ม           ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                       กรรมการ 
5) นางวลีพร  ภาคภูมิ                ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
6) นางเบญญาภา  เพิ่มพูล            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               ผู้ชว่ยเลขานุการ 

2.3 คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1          ประธานกรรมการ    
2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
                                                 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                      กรรมการ 
3) นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท              ผอ.กลุ่มอำนวยการ                            กรรมการ 
4) นางวิลาวลัย์  ทองแย้ม                  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                กรรมการ 
5) นางวลีพร  ภาคภูมิ                   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล               กรรมการและเลขานุการ 
6) นางเบญญาภา  เพิ่มพูล                 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ใน
ระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้มีการประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563    ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการประกาศตำแหน่ง

ว่างคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ อ 18 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 

2. ขออนุมัตริายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือก โดยมอบให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

3. ขออนุมัติประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 หน้า  
239-241)   

4. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รายงานผลการดำเนินการ
มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกตามลำดับต่อไป 

5. ขออนุมัติให้ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการ ออกคำสั่งแต่งตั้งฯ ตาม
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ  
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6.10 เรื่อง   การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
(กรณีพิเศษ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  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 การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 นางธารทิพย์   

           บัวสวัสดิ์ 
คร ู
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนราษฎรบ์ำรุงธรรม 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี  
เขต 4 
วุฒิ วท.บ. (ชีวเคมี) 
เงินเดือน 21,140 บาท 
บรรจุวันที่ 12 พ.ค. 2557 

    * ย้ายกรณีดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง   
      เนื ่องจากดูแลบิดาป่วยโรคปอดเรื้อรัง เป็นระยะเวลา
หลายปีและได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื ่อง ผลการรักษา
ส่งผล ให้ปอดมีการเสียหายหลายตำแหน่ง จนไม่สามารถ
ทำงานหนักได้ จะมีอาการเหนื่อย หอบ หน้ามืดและเป็นลม
อยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับมารดาอายุ 59 ปี สุขภาพไม่แข็งแรง
ต้องรับภาระทั้งทำการเกษตรและ ดูแลบิดา พร้อมทั้งยังต้องดู
บุตรของนางธารทิพย์อีก 2 คน อายุ 8 ปี  และ 3 ปี มารดา
ยังต้องดูแลบุตรสาวอีกคน เป็นน้องสาวของนางธารทิพย์ ซึ่งมี
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เคยได้รับการรักษา ที่แผนกจิตเวช 
โรงพยาบาลศิริราช มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี จึงอยู่ในภาวะ
ที ่ดูแลบิดา มารดา ไม่ได้ และคู ่สมรสของ นางธารทิพย์ 
ปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกำลัง
สำคัญในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงไม่
สามารถลาออก เพื่อไปเลี้ยงดูบุตรที่อยู่ต่างจังหวัดได้ ปัจจุบัน
นางธารทิพย์ต้องเดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทุก
สัปดาห์ เป็นระยะทางกว่า 900 กิโลเมตร เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระของมารดาในวันเสาร์ – อาทิตย์ และเดินทางกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติในวันจันทร ์

ขอย้ายไป              
สพม.เขต 11 
(จ.สุราษฎร์
ธานี) 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการ
รายดังกล่าวไม่ติดเงื ่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ปรากฏ
ว่า ข้าราชการดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง ขอย้ายกรณีพิเศษทุก
รายแล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) 
ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 1 รายดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางเพ่ือ
พิจารณารับย้ายต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน   2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

 1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณี
พิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเพ่ือ
พิจารณารับย้ายต่อไป  
  2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้ย้ายได้ หากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางมีตำแหน่ง ว่างรับย้ายโดย
ผ่านการอนุมติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.11  เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนตามมาตรา   
38 ค. (2) จากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย    
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน 38 ค.(2) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ตามกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

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

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่  27  สิงหาคม 2552เรื่อง การจัดกลุ่ม

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/575 ลงวันที่  24  สิงหาคม 2563  เรื่อง การจัดสรร

อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04009/ว 6062   ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2563 เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/575 ลงวันที่  24  สิงหาคม 2563   แจ้งการจัดสรรอัตรา

ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื้อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 21,984 อัตรา  และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติไปกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

2.  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6062 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 

2563   แจ้งให้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งตามบัญชีจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค (2)   ตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งเลขที่      
อ 4 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ไปกำหนดเป็นอัตราเงินเดือนของตำแหน่ง อ 4 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ระดับชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด เรียบร้อยแล้ว  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบ

อัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6062 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  ของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นสมควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา  
อนุมัติการตัดโอนอัตราเงินเดือนตำแหน่งเลขที่ อ 4 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ไปสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.12   เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562) กรณีศาลปกครองสุพรรณบุรีให้ดำเนินการพิจารณา
ให้ถูกต้อง 

คำขอ 
ตามที่ ระเบียบวาระที่ 4.3 แจ้งเพื่อทราบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งเพิกถอน              

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ตามคำสั่งของศาลปกครอง
สุพรรณบุรี คดีหมายเลขแดงที่ บ.15/2563 และ บ.16/2563 และได้แจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อดำเนินการพิจารณา
การเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้ อง เฉพาะในส่วนที ่เลื ่อนเงินเดือนให้แก่                    
นางสาวศิวพร  พรมขำ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และ นายวินัส รุ ่งรจนา ตำแหน่งครู โรงเรียน                  
เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที ่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐              

เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ        

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห ่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. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 

2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของวันลาและการมาทำงานสาย 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    เรื่อง 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. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว 2972                     
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีถึงแก่ความ
ตาย  

18. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ด่วนที่สุด ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 

19. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที ่ 31 สิงหาคม 2563 เรื ่อง การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ของ นางสาวศิวพร  พรมขำ ตำแหน่งครู โรงเรียน       
เลาขวัญราษฎร์บำรุง และ นายวินัส รุ ่งรจนา ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยได้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงาน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงิน เดือนข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดหลัก
คุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส่ และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนว
ทางการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึง ความประพฤติในการ
รักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อ
ควรพิจารณาอ่ืน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10 หน้า 242-259) 

 

ท่ี ช่ือ –ช่ือสกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน/
ระดับการ
ประเมิน 

อันดับ เงินเดือนก่อน
เลื่อน 

ร้อยละท่ี
ได้เลื่อน 

ฐานในการ
คำนวณ 

เงินท่ีได้
เลื่อน 

เลื่อนให้ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 น.ส.ศิวพร   
 พรมขำ 

เลาขวัญราษฎร์
บำรุง 

72/ด ี คศ.1 19,920 2.45 22,780 560 19,660  

2 นายวินัส รุ่งรจนา เลาขวัญราษฎร์
บำรุง 

73/ด ี คศ.1 19,100 2.45 22,780 560 20,480  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ครู ทั้ง 2 ราย และเอกสารประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา 
ดังนี้ 

1. อนุมัตกิารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ของ
ข้าราชการครู ทั้ง 2 ราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

2. หากผู้มีอำนาจสั่งเลื ่อนเงินเดือน โดยอนุมัติของ กศจ.เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการส่งคำสั่งไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูทั้ง 2 รายทราบเป็นการเฉพาะราย 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.13   เรื่อง การเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่ง และอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ์ 
ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 5 ตำแหน่ง  

 

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     
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
เขต 3   ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีตำแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 5 
อัตรา ดังนี้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน อัตรากำลังคร ู
เกินเกณฑ ์อันดับ ขั้น 

1 ครู/รร.บ้านเขาพัง ไทรโยค 540 คศ.1 21,700 +1 
2 ครู/รร.บ้านแก่งจอ ไทรโยค 5378 คศ.1 21,750 +6 
3 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุร ี สังขละฯ 697 คศ.1 22,380 +4 
4 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุร ี สังขละฯ 499 คศ.2 25,100 +4 
5 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุร ี สังขละฯ 4340 คศ.2 25,310 +4 
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2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
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 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกิน
เกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที ่ ตำแหน่ง

เลขที่ 
ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ เกิน

เกณฑ ์
เงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ 

ที่กำหนดใหม ่
ขาด

เกณฑ ์อันดับ ขั้น 
1 540 ครู/รร.บ้านเขาพัง/อ.ไทรโยค +1 คศ.1 21,700 ครู/รร.บ้านห้วยเสือ/อ.ทองผาภูม ิ -2 
2 5378 ครู/รร.บ้านแก่งจอ/อ.ไทรโยค +6 คศ.1 21,750 ครู/รร.บ้านเกริงกระเวีย/อ.ทองผาภูม ิ -2 
3 697 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุรี/อ.สังขละบุรี +4 คศ.1 22,380 ครู/รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย

อุทิศ/อ.ทองผาภูม ิ
-2 

4 499 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุรี/ +4 คศ.2 25,100 ครู/รร.บ้านดงโคร่ง/อ.ทองผาภูมิ -1 
5 4340 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุรี/ +4 คศ.2 25,310 ครู/รร.บ้านท่าดินแดง/อ.สังขละบุรี -1 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  การตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และ
อัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนด   ในสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำ
กว่าเกณฑ์  จำนวน 5 ตำแหน่ง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563   ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอนที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
5 ตำแหน่ง 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง ออกคำสั่งตัด
โอนตำแหน่งฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.14   เรื่อง   ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุฯ 
รอบท่ี 3) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดหลังจากการพิจารณาย้ายไปต่างจังหวัด โดยจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 
พ.ศ. 2563 จำนวน 81 อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 9 อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 13 อัตรา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 45 อัตรา 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 14 อัตรา 

                (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 หน้า 260-262) 
 

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

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

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

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

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

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

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

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

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
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แล้ว ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี 

 ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัย
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
                10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,เขต 2,เขต 3 ,เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน จำนวน 
81 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่

 

สังกัด 

 
อัตราว่างทั้งหมด 

(อัตรา) 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 0 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 9 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   13 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   45 
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 14 
 รวมทั้งสิ้น 81 

 

2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17  กันยายน 2563 
ปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 5 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 139 คน ซึ่งมีตำแหน่งว่างสาย
งานการสอน ที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งรอบที่ 3 จำนวน 45 อัตรา และขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่ืนหรือใช้ในการเปิดสอบ จำนวน 36 อัตรา รวมทั้งสิ้น 81 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่

 
กลุ่มวชิาเอก 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งต้ัง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ในการ
บรรจุ (อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชี กศจ. 

อื่น (อัตรา) 
1 ภาษาพม่า ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ - - - - 
2 จิตวิทยาและการแนะ

แนว 
ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ - - - - 

3 พลศึกษา หมดบัญชี - 4 4 หมดบัญชี 
4 ภาษาจีน 8 1 - 1 7 
5 ดนตรีศึกษา หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
6 ภาษาญี่ปุ่น หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
7 ดนตรีสากล หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
8 เกษตร/เกษตรกรรม/

เกษตรศาสตร ์
หมดบัญชี - 1 1 หมดบัญชี 

9 คณิตศาสตร์ 13 13 10 23 หมดบัญชี 
10 ชีววิทยา 57 4 - 4 53 
11 ภาษาไทย หมดบัญชี - 3 3 หมดบัญชี 
12 ภาษาอังกฤษ 31 21 - 21 10 
13 ฟิสิกส์ 30 6 - 6 24 
14 ศิลปะ/ศิลปศึกษา หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 
15 ปฐมวัย/การศึกษา

ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 
หมดบัญชี - 7 7 หมดบัญชี 

16 ประถมศึกษา หมดบัญชี - 2 2 หมดบัญชี 
17 คหกรรม/คหกรรม

ศาสตร ์
หมดบัญชี - - - หมดบัญชี 

18 วิทยาศาสตร์ ไม่ได้เปิดสอบ - 2 2 - 
19 ดนตรีไทย ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 
20 สังคมศึกษา ไม่ได้เปิดสอบ - 4 4 - 
21 การเงินและบัญชี ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1  
22 เคมี ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 

 รวม 139 45 36 81 94 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง  จำนวน 81 อัตรา 

ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 
  
จำนวนนักเรียน 

จำนวนครู 
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

สาขาวชิาเอกของครูผู้สอนตามที่ สพฐ. กำหนด (อัตราที่) 
1 2 3 4 5 6 7 7-8 

ขึ้นไป 

น้อยกว่า 20 คน 1 ประถม 
21-40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
41-60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 
61-80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ 
81-100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม 
101-120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 

ศาสตร ์
นักเรียนรวม 121 ขึ้นไป 

ก่อนประถม  
ถึง ป.6 

คำนวณ
ตาม
เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

เพิ่มเติม 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร ์

 
หมายเหตุ  (1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน  ให้กำหนดสาขาวิชาเอกในลำดับถัดไปตามตารางนี้ มา
กำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้นแล้ว จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนด
สาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
              (2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ  และหลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,
ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ จำนวน 45 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การ
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563       
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 81 

อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามกลุ ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที ่สถานศึกษาต้องการ จำนวน 45 อัตรา และขอใช้บัญชี              
ผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนหรือใช้ในการเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 36 อัตรา 

2. ขออนุมัติเรียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 45 ราย (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 12 หน้า 263-264) 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจน
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 2 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

5. ขออนุมัติเป็นหลักการหากมีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้ง หรือจากการขอใช้บัญชี   
ขอคืนตำแหน่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเอก หากเป็นกลุ่มวิชาเอกที่มีขึ้นบัญชี
ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในรอบต่อไป 
และหากเป็นกลุ่มวิชาเอกที่ไม่มีขึ้นบัญชีและขอใช้บัญชี กศจ.อื่น ไม่ได้ ให้คืนไปยังสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา       
เพ่ือพิจารณาจัดการอัตรากำลังต่อไป 

6. ขออนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.15   เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารบัย้าย 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563            

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา            

ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที ่เหลือจากการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแ หน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 โดยการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา  
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13 หน้า 265-266) 

 

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

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

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

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

และวิธ ีการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน               
ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสำรวจตำแหน่งว่าง ปรากฏว่า มีตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ที่เหลือจากการ
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง
ว่างประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จำนวนอัตราว่าง 
สัดส่วน 

การย้าย : บรรจุ 
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3  อัตรา 1 : 2 

รวมท้ังสิ้น 3  อัตรา -  
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2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชี
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่  6 สิงหาคม 2563  ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคัดเลือกคงเหลือข้ึนบัญชี จำนวน   39  ราย ดังนี้ 

ประกาศ สังกัด บัญชีคงเหลือ 
(ราย) 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 12 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 

หมดอายุการข้ึนบัญชีในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
รวมทั้งสิ้น 39 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการการบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือก                
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รอบที่ 2) ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย
การบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา                    
ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จำนวนอัตราว่าง บรรจุและแต่งต้ัง 
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3  อัตรา 3 อัตรา 

รวมท้ังสิ้น 3  อัตรา 3  อัตรา  
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่เหลือจากการรับพิจารณารับย้าย จำนวน 3 อัตรา ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

   2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู ้ได้ร ับการคัดเลือกขึ ้นบัญชีรอการบรรจุ                
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน  12 
ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 27 ราย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2563 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563 ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
อนุมัต ิดังนี้ 

1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 อัตรา  

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง รายชื ่อผู ้ได้รับการคัดเลือกขึ ้นบัญชีเพื ่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  
2563 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันพุธที่ 16 
ธันวาคม 2563 

3. ขออนุมัติเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้บรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขอสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

4. ขออนุมัติให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  จำนวน 159  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   จำนวน  31 ราย   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2   จำนวน  17 ราย   
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3   จำนวน  29  ราย   
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4   จำนวน  25  ราย   
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   จำนวน  57   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 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง ปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.  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 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 159 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ 
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ .กำหนด ครบสองปี
แล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกหกเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1-2 ต้องมีคะแนนในแต่
ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน, ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน) 
และครั้งที่ 3-4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน , ด้านการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน) ดังนี้  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จำนวน 31 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส.จินตนา  ศรีจำปา วัดท่ามะขาม  
2 น.ส.พูนลาภ   วงษ์อัยรา วัดบ้านยาง  
3 น.ส.อุษา  มั่นคง บ้านหัวนา  
4 นายกำธร  วงษ์เอี่ยม อนุบาลกาญจนบรุ ี  
5 น.ส.อัญชิสา  วุฒิศิร ิ อนุบาลกาญจนบรุ ี  
6 น.ส.ปัทมพร   ภูมภิักดิ ์ อนุบาลกาญจนบรุ ี  
7 น.ส.สุพรรษา   โพธิ์แก้ว บ้านท่าทุ่ม  
8 น.ส.ชโลธร  แสนใจวุฒิ วัดบ้านเก่า  
9 น.ส.ศิลามณี  จันทร์สุข วัดหนองพังตรุ  

10 นายอภิชัย  หนูขาว บ้านหนองน้ำขุ่น  
11 น.ส.ณฏัฐณิชา  ปานคง วัดศรีสุวรรณาราม  
12 น.ส.ณัฐสุภา  แตม้แผง บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์)  
13 น.ส.อรอนงค์    ทองมาก บ้านถ้ำ  
14 น.ส.พรรณนลิน  สุวรรณนิกขะ วัดวังศาลา  
15 น.ส.อภิญญา  ก้องเวหา วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  
16 น.ส.แคทลยีา  เขาแก้ว วัดหนองตะโก  
17 น.ส.จิราพร  กุลให ้ บ้านหนองเป็ด  
18 น.ส.กนกวรรณ  ดรีื่น บ้านหนองเป็ด  
19 นายจาตรุนต์  หนูส่ง วัดหนองเสือ  
20 นายไชยานันท์  ช่ืนชู วัดหนองเสือ  
21 น.ส.ปรียาภรณ์  ใจมั่นคง บ้านหนองบัว  
22 น.ส.อังศุมาลี  ชำนาญ บ้านหนองไผ ่  
23 น.ส.มยรุี  ศิลานลิ บ้านหนองโสน  
24 น.ส.ธัญญรัตน์  รักษ์วงษ ์ บ้านหนองหญ้าปล้อง  
25 นายโอภาส  ขันทะ บ้านทุ่งมะขามเฒ่า  
26 น.ส.ประกายแก้ว    บัวขาว บ้านโป่งหวาย  
27 น.ส.นันธิยา  กาญจนสุธา บ้านเจ้าเณร  
28 นายณัฐดนยั  ฤทธูทัย บ้านต้นมะพร้าว  
29 นางจิรสุดา  สระโจมทอง บ้านทุ่งนา  
30 น.ส.ประภสัสร  คำมณ ี บ้านทุ่งนา  
31 น.ส.ดวงพร  ยังอยู ่ บ้านพุน้ำเปรี้ยว  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  จำนวน 17 ราย 
 

 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล โรงเรียน 

หมายเหต ุ

1 น.ส.สรุีย์พร  สิงหเ์ทียน วัดพระแท่นดงรัง  
2 น.ส.อรรถยา    เขาถ้ำทอง บ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวทิยาคาร”  
3 น.ส.สุกญัญา  กาญจน์ทอง วัดหวายเหนยีว “ปุญสริิวิทยา”  
4  น.ส.เสาวภา  แก้วเกต ุ บ้านหนองลาน  
5 นายชยานันต์   พรมแดง วัดหวายเหนยีว “ปุญสริิวิทยา”  
6 น.ส.ปัทมาภรณ์    เปล่งวาจา บ้านท่ามะกา  
7 น.ส.สุธดิา   บัวบาน บ้านไรร่่วมวิทยาคาร  
8 นายบุญนำ   จำแพงจันทร ์ บ้านอุโลกสีห่มื่น  
9 นายสุเมธ   สุฐาปัญณกุล อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

10 นายทรรศน์   ปฏิทัศน ์ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
11 น.ส.อรชา   จิวพ่วง อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
12 น.ส.ณัฐวรา   เที่ยงธรรม อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
13 นายจิรายุ   ปิยภณุฑ ์ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  
14 นายอรรถวัฒน์  กลั่นจุ้ย วัดเขาสะพายแร้ง  
15 น.ส.กนกวรรณ   มีสาวงษ ์ วัดพังตร ุ  
16 น.ส.นฤมล   สุขสะกิจ บ้านหนองตายอด  
17 น.ส.นภสันันฐ์  เรืองกระจา่ง บ้านหนองหิน  

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  จำนวน 29 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นายนพวุฒิ  เหลืองตระกลู บ้านวังสิงห ์  
2 น.ส.นุชนารถ   ชัยชิต บ้านวังสิงห ์  
3 น.ส.ชยาพร  จู่จุ้ยเอี่ยม ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง  
4 นายปฐมพงศ์  คุณานุศาสน ์ ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง  
5 น.ส.สมฤดี  เขียวรอดไพร อนุบาลไทรโยค  
6 น.ส.พนิตนันท ์   มหาสวสัดิ ์ อนุบาลไทรโยค  
7 น.ส.จิราภรณ์   วิชัยวงษ์ บ้านบ้องตี้  
8 น.ส.น้ำฟ้า  แสนทวีสุข บ้านวังใหญ ่  
9 นางวิรัญญา    เชื้อเกต ุ บ้านทุ่งก้างย่าง  

10 น.ส.รัชพร  สระทองแดง บ้านสารวตัร  
11 นางวรัญญา  เชื้อชูชาติ บ้านกุยแหย ่  
12 น.ส.ธัญญาภรณ์  ทองเคร่ง บ้านเหมืองสองท่อ  
13 นายเกียรติพงษ ์ สุขเพิ่ม บ้านท่ามะเดื่อ (ทองผาภูมิ)  
14 น.ส.สริิพร  สิทธิโชต ิ บ้านประจำไม ้  
15 นางพลอยวาริน แจ้งศรีพงศ ์ บ้านวังผาตาด  
16 น.ส.อภิชาดา   สร้อยแสง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  
17 นายวัฒนา  วรรณโชต ิ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  
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ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
18 น.ส.พิมพ์ผกา   โพธิจันทร ์ บ้านปากลำปลิ็อก  
19 นายดนุพล  ผาภูมิเศวต บ้านไร ่  
20 น.ส.เพ็ชรรตัน์  คงไวย บ้านป่าไมส้ะพานลาว  
21 นายณัฐพงษ ์ คงควร บ้านกองม่องทะ  
22 นายภพธร  กิตติคณุก้องไพร บ้านกองม่องทะ  
23 น.ส.เพ็ญนภิา    สังขชวาล บ้านกองม่องทะ  
24 นายพุธชัย  ช่วยบำรุงวงศ์ บ้านกองม่องทะ  
25 น.ส.สริิวิมล  สังขสุจิต บ้านกองม่องทะ  
26 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุธีรา  ทะสรุินทร ์ บ้านท่าดินแดง  
27 นายพีรฉัตร  เงินพุ่ม บ้านท่าดินแดง  
28 น.ส.ทองสุธ ิ เกียรติก้องกุล บ้านหินตั้ง  
29 นายสมคดิ  ก้องขุนคีรี บ้านหินตั้ง  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  จำนวน 25 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส.ศศิมา  ปลั่งกลาง บ้านหนองหมู  
2 น.ส.ณฏัฐนิช  เชื้ออยู่ บ้านหนองมะสัง  
3 น.ส.พัชรา  ใจตรง ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
4 น.ส.เพชรไพลิน    ชุ่มชื่น บ้านหนองเตียน  
5 น.ส.อรวรรณ  คล้ายหนองสรวง บ้านหนองแสลบ  
6 นายณัฐพล  ปญับุญม ี บ้านตรอกสะเดา  
7 น.ส.พิมพ์นารา  บุญนำมา บ้านหนองขอนเทพพนม  
8 น.ส.ปนัดดา  ทองนุ่ม บ้านหนองขอนเทพพนม  
9 น.ส.สาลินี  ทนเถื่อน บ้านหนองรี  

10 น.ส.สภุาพร  ทองประเสริฐ อนุบาลบ่อพลอย  
11 น.ส.อังคณา  อร่ามศร ี ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
12 น.ส.สุพัชชา  แซ่ฟ ู ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
13 น.ส.ยุพา  เช้ือรุ่ง ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
14 น.ส.นันทิยา  นันตะเคน ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
15 น.ส.ศจีวรรณ  ว่องมหาชัยกลุ บ้านหนองสาหร่าย  
16 น.ส.พรทิพย์  ไทรย้อย บ้านห้วยหวาย  
17 น.ส.บุษรา  แรม่ ี อนุบาลหนองปรือ  
18 น.ส.จิตตาภา  ขันธีระจิโรจน ์ บ้านยางสูง  
19 น.ส.จุฑาวรรณ  แสงเพชรอ่อน ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)  
20 ว่าท่ี ร.ต.สันติสุข  อินทร์สวาท ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  
21 น.ส.สุขติา  รูปสม ชุมชนบ้านหลุมรัง  
22 น.ส.กาญจนา  นิโกรธา บ้านหนองตาเดช  
23 น.ส.ณัฐฐา  ถนอมกาญจนกุล บ้านหนองผักแว่น  
24 น.ส.ปัทวาวรรณ  ฟื้นสวรรค ์ บ้านหนองขอน  
25 น.ส.ศรรััตน์  ค้ำจุน บ้านหนองขอน  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 57 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส.ดวงพร อินทร์กุล หนองปรือพิทยาคม  
2 น.ส.กนกวรรณ แซ่เฮง หนองปรือพิทยาคม  
3 นายอภิสิทธ์ิ ทุมภ ู พนมทวนชนูปถัมภ์  
4 น.ส.ประรารักษ์  เทพนิมิตร อุดมสิทธิศึกษา  
5 น.ส.วิภาวรรณ  จิวเจรญิ อุดมสิทธิศึกษา  
6 นายวรสิทธ์ิ ธิหลา้ อุดมสิทธิศึกษา  
7 น.ส.เสาวภา กล่อมเมฆ อุดมสิทธิศึกษา  
8 น.ส.สุจติรา  สิงห์บุบผา อุดมสิทธิศึกษา  
9 น.ส.แสงเดือน ลำใยเจริญ ศรีสวสัดิ์พิทยาคม  

10 ว่าท่ี ร.ต.หญิงน้องพลอย  คชรัตน ์ ศรีสวสัดิ์พิทยาคม  
11 น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์ เทพมงคลรังษ ี  
12 นายกมล ทัลวลัลิ ์ เทพมงคลรังษ ี  
13 นายจอมพล สังข์เงิน เทพมงคลรังษ ี  
14 น.ส.กฤษฎาวรรณ พันธุระ เทพมงคลรังษ ี  
15 น.ส.อมรตัน์ ชมชูช่ืน เทพมงคลรังษ ี  
16 น.ส.ณฎัฐา เกียรติศริิกุล เทพมงคลรังษ ี  
17 นายฐกฤต จันทร์หอม เทพมงคลรังษ ี  
18 นายจิรภัทร กลีบลำดวน หนองรีประชานิมติ  
19 นายฤทธิภูมิ ลบแยม้ หนองรีประชานิมติ  
20 น.ส.เกศริน สมบรูณ ์ ห้วยกระเจาพิทยาคม  
21 น.ส.สดุาพร แก้วปานกัน พังตรุราษฎร์รังสรรค ์  
22 น.ส.อาภาภัทร รตันโอภา วิสุทธรังษี  
23 น.ส.อริญชยา ตะพังพินิจการ วิสุทธรังษี  
24 น.ส.สุนสิา แซ่เอง วิสุทธรังษี  
25 น.ส.กฤตศิกาญจน์ อินม ี วิสุทธรังษี  
26 น.ส.จุฑามาส สามทอง วิสุทธรังษี  
27 น.ส.กฤตศิกาญจน์ สายสุวรรณ วิสุทธรังษี  
28 น.ส.กฤตพร กลัวผิด วิสุทธรังษี  
29 นายชฎิล อินทร์รักษ ์ วิสุทธรังษี  
30 น.ส.นันทิพร วงษ์ดาว ท่ามะกาวิทยาคม  
31 น.ส.ดาหวัน  เฉลิมจรัสกลุ ท่ามะกาวิทยาคม  
32 นายณัฐพล  กลีบสัตบุตร ท่ามะกาวิทยาคม  
33 นายยะนัย  เลิศธนโยธิน ไทรโยคน้อยวิทยา  
34 นายคมศักดิ์  จันทโชต ิ ไทรโยคน้อยวิทยา  
35 น.ส.มุกระ ซื้อสริิไพศาล ทองผาภูมิวิทยา  
36 นายนพสรรค์  ฉวีรัตน ์ นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ ์  
37 นายอภิสิทธ์ิ  มนต์พฤกษา นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ ์  
38 น.ส.กาญจนา  ภูประภาชาต ิ กาญจนานุเคราะห ์  
39 น.ส.ศุภลักษณ์  พึ่งกริม กาญจนานุเคราะห ์  
40 น.ส.พัชริดา  ศิลยานันท์ กาญจนานุเคราะห ์  
41 นายปณิธาน  พุ่มเหมือน กาญจนานุเคราะห ์  
42 น.ส.ณัฐณิชา  กาญจนสินธุ ์ กาญจนานุเคราะห ์  



83 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
43 น.ส.ทาริกา  ธรรมนิตย ์ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
44 นายวิศิษฎ์   เตชะนิต ิ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
45 น.ส.รักษส์ุดา  ประกอบผล ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
46 น.ส.ศิโรรัตน์  ชุนหวานิช ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
47 นายมนตรี  แต่งจันทร ์ ท่ามะกาวิทยาคม  
48 นายธนาวุฒ ิ จันทีเทศ ท่ามะกาวิทยาคม  
49 นายสรเุดช  ทองอ่อน ท่ามะกาวิทยาคม  
50 น.ส.บุษยมาศ  อิทร์พรหม ท่ามะกาวิทยาคม  
51 น.ส.ธัญญา แสนเลิศ นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์  
52 น.ส.วรรณภา  แสงเคลือบ เทพมงคลรังษ ี  
53 น.ส.อังค์วรา  ยอดออน เทพมงคลรังษ ี  
54 น.ส.รัชนีพร  รักเรืองรอง เทพมงคลรังษ ี  
55 น.ส.อรวรรณ  หนูขาว เทพมงคลรังษ ี  
56 น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภริมย ์ เทพมงคลรังษ ี  
57 น.ส.ปวริศา  นลิมณ ี เทพมงคลรังษ ี  

 

ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  159 ราย   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า  267-275) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  159 ราย  ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 4 ครั้ง  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  159  ราย  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 159 ราย  
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู  และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้ง 159 ราย  
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.17 เรื่อง  ขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมา

ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5333 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2563  เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอ
ความอนุเคราะห์พิจารณารับรองคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ใน
การลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายอาทิตย์ หมื่นคิด ตำแหน่งครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา 
ฟิสิกส์ และได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่  5 เมษายน 2562 และดำรงตำแหน่ ง
ครู  คศ.1 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ข้อ 5         
“ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ”  
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 1.1. ข้าราชการดังกล่าวได้ขออนุญาตไปศึกษาต่อตามระเบียบการลาของทางราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.
ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ข้อ 3 “ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ
ตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากจะขอ
มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง 4” (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/
ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

2. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว ตำแหน่งครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา ภาษาจีน 
และได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และดำรงตำแหน่งครู คศ.1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ (ว 21) แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ข้อ 5 “ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์
และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ”   

    2.1. ข้าราชการดังกล่าวได้ขออนุญาตไปศึกษาต่อตามระเบียบการลาของทางราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ข้อ 3 “ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตาม
ระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากจะขอมี
วิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง 4” (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 
20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตาม

แนวปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5333 เรื่อง 
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมี
วิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. นายอาทิตย์ หมื่นคิด ตำแหน่งครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ได้ขออนุญาตไปศึกษาต่อตาม
ระเบียบการลาของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 11 
มกราคม 2560 (หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559)  

2. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว ตำแหน่งครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้ขออนุญาตไปศึกษาต่อตามระเบียบ
การลาของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 (หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 
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เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2559 “ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการหรือได้รายงานการไป
ศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง 4” (หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559)  

3. ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ได้ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยฐานะครูชำนาญการและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
ดังนี้ “1.1 ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี
สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ วุฒิดังกล่าวต้องเป็นวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรองและเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว 
หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่ผู ้ขอได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นวุฒิที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ 
ก.ค.ศ.” ข้าราชการครู 2 ราย ได้รับคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากำหนด คำสั่งมอบหมายงานของ
ผู้บังคับบัญชา และตารางสอนที่ได้ทำการสอน 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

เพื่อนำมาใช้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ นั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  1.1 นายอาทิตย์ หมื่นคิด ตำแหน่งครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ได้รับคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

  1.2 นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว ตำแหน่งครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โท ได้รับคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2562 

2. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 2 ราย เพ่ือเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ    
กคศ.ต่อไป 
  

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.18 เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2  กรณีที ่ มี          
การเปลี่ยนตำแหน่ง   

 

คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (การประเมินด้านที่ 1  
และด้านที่ 2)  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 

1. นายประวัติชัย  อินทวิชัย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก           
2. นางกัณฐิกา  ชื่นใจ         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 
 

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  ลงวันที ่ 21 ตุลาคม  2548                     
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216 .4/ว17  ลงวันที ่ 30 กันยายน  2552                  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จำนวน 2 ราย ได้ส่งคำขอรับการประเมินเพ่ือเสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ  มีรายละเอียด  
ดังนี้ 
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1. นายประวัติชัย  อินทวิชัย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก 
ที่ วัน เดือน ป ี รายการดำเนนิการ หมายเหตุ 
1 4 ก.ค. 2561 - ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ชำนาญการพิเศษ ขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  สพม. เขต 8 

สพม. เขต 8  
รับคำขอและเอกสาร

ครบถ้วน 
2 29 ส.ค. 2561 1. สพม. เขต 8 ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1   

ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
2. สพม. เขต 8 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินชุดที่ 1 

 

3 5 ก.ย. 2561 1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 ส่งมตพิร้อมคะแนน (ผา่นเกณฑ์)  
ถึง สพม. เขต 8 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4 20 ก.ย. 2561 
 
20 ธ.ค. 2561 

1.กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพม. เขต 8 ส่งผลการปฏิบตัิงาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 

 

5 10 ก.ย. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  
ด้านผลการปฏบิัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้ง 

สถานศึกษา 
6 27 ก.ย. 2562 - กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ

คณะกรรมการประเมิน) 
คร้ังที่ 9/2562  

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 
7 25 ต.ค. 2562 - สพม. เขต 8 แจ้งผลการประเมิน  

มายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินให้
ปรับปรุงผลงานฯ ต่อไป 

 

8 1 มี.ค. 2562 - เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ร.ร.เกียรติวัธยเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

 

9 13 เม.ย. 2563 - ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรบัปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ภายใน 6 เดือน) 

 

10 30 เม.ย. 2563 - สพม.เขต 8 ส่งผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วให้ คณะกรรมการชุดที่ 2 (คณะกรรมการชุดเดิม) 

 

11 6 ส.ค. 2563 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏบิัติงาน (กรณีปรบัปรุงผลงาน) 

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

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

1 นายประวัติชัย  อินทวิชัย ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

47.50 
26.00 

47.50 
29.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
13 เม.ย.63 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 73.50 76.50 73.50 

 
 

2. นางกัณฐิกา  ชื่นใจ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 
ที่ วัน เดือน ป ี รายการดำเนนิการ หมายเหตุ 
1 3 ก.ค. 2561 - ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ชำนาญการพิเศษ ขณะดำรงตำแหน่ง ครู  
ร.ร.วัดสาลวนาราม  สพป.กาญจนุบรี เขต 2 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
รับคำขอและเอกสาร

ครบถ้วน 
2 29 ส.ค. 2561 

 
3 ก.ย. 2561 

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

 

3 25 ก.ย. 2561 
 
28 ก.ย. 2561 

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

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4 11 ต.ค. 2561 1.กศจ.กาญจนบุรี  มีมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 1  
และด้านที่ 2 
2.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ส่งผลการปฏิบัตงิาน (ด้านที่ 3) 
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 

 

5 2 พ.ค. 2562 - คณะกรรมการชุดที่ 2  สรุปผลการประเมินดา้นที่ 3  
ด้านผลการปฏบิัติงาน มีมติให้ปรับปรุงคร้ังที่ 1  (6 เดือน) 

ภายใน 6 เดือน นับแต ่
วันที่ สพท. แจ้งสถานศึกษา 

6 30 ก.ค. 2562 - กศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติ
คณะกรรมการประเมิน) 

คร้ังที่ 7/2562  
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 

7 25 ต.ค. 2562 - สพป.กาญจนบุรี เขต 2  แจ้งผลการประเมิน  
ไปยัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินให้
ปรับปรุงผลงานฯ ต่อไป 

 

8 1 มี.ค. 2562 - เปลี่ยนตำแหน่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ร.ร.บ้านหนองไผล่้อม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

 

9 31 มี.ค. 2563 - ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรบัปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ภายใน 6 เดือน) 

 

10 15 ก.ค. 2563 - สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ส่งผลงานทางวชิาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ให้ คณะกรรมการชุดที่ 2 (คณะกรรมการ
ชุดเดิม) 

 

11 10 พ.ย. 2563 - คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลให้ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3   
ด้านผลการปฏบิัติงาน (กรณีปรบัปรุงผลงาน) 

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

ท่ี ชื่อ – สกุล รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

2 นางกัณฐิกา  ชื่นใจ ผลงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ/์ 
31 มี.ค.63 
20 ส.ค.61  คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 83.50 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้นำเสนอ

แล้ว เห็นว่า  
1. นายประวัติชัย  อินทวิชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 ได้ยื่นคำขอรับการ

ประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว  ในตำแหน่งครู ก่อน
เปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3  จากคณะกรรมการชุดที่ 2 โดยมีผล
ไม่ก่อนวันที่ ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563) ภายหลังวันที่เปลี่ยน
ตำแหน่ง (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562) จึงเห็นสมควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเสนอขออนุมัติ
ตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที ่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ดังนี้   

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล/  
สาขาวิชาท่ีประเมิน 
 (มีผลไม่ก่อนวันที่ 

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 นายประวัติชัย   
               อินทวิชัย 

บริหารสถานศึกษา 
(13 เมษายน 

2563) 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์
รอง ผอ.สพป.กจ.2 

นายวรเทพ   
รักษาพงศ ์

ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา 

2. นางกัณฐิกา  ชื่นใจ  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 ได้ยื่นคำขอรับ
การประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไปแล้ว ใน
ตำแหน่งครู  ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 จาก
คณะกรรมการ ชุดที่ 2 โดยมีผลไม่ก่อนวันที่ ได้ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2563) ภายหลังวันที่เปลี่ยนตำแหน่ง (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562) จึงเห็นสมควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ดังนี้   

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล  
สาขาวิชาท่ีประเมิน 
 (มีผลไม่ก่อนวันที่ 

ส่งผลงานฯ  ปรับปรุง) 

คณะกรรมการ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

2 นางกัณฐิกา  ช่ืนใจ บริหารสถานศึกษา 
(31 มีนาคม 

2563) 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์
รอง ผอ.สพป.กจ.2 

นายวิชา  จุลทรักษ์ 
ผอ.ร.ร.วัดเบญพาด 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

สำหรับ นายประวัติชัย  อินทวิชัย  ในตำแหน่งผอ.ร.ร.บ้านดอนรัก  และนางกัณฐิกา ชื่นใจ ในตำแหน่งผอ.ร.ร.เกียรติ
วัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

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

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  10  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  2  ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  4 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  3 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 1 ราย 

 

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (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  10 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

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

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางสุกัญญา      
                     ศิริยะ                                    
ครู ร.ร.บ้านท่าหว ี
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 

วิทยาศาสตร์/ 
7 ต.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านท่าหวี   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุจณา  บานเย็น ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อรนุช  บ่อทรัพย์ 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า“ลาดหญ้าวิทยา” 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ประภสัสร   
                  ดิศเจริญ 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า 
“ลาดหญ้าวิทยา” 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาไทย/                  
27 ต.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า“ลาดหญ้าวิทยา”   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ลินดา  เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วัชรียา  ศรีวลีรัตน์ 
ครู ร.ร.บ้านตะเคียนงาม 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุธิดา  
ยี่รักษ์         

ครู รร.บ้านบ้องตี ้                    
ศษ.บ (นาฏศิลป์ไทย)            
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ศิลปะ/ 
12 พ.ย. 2563 

  1. ผอ.รร.บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายชัยธวัช  มีจั่นเพ็ชร์                      
ผอ.รร.บ้านวังโพธิ์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวนิชานันท์  ตันสุริยา                    
ครู รร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการ)      
สาขาศิลปะ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.วรรัตน์  รัตนกลู        
คร ูรร.บ้านบ้องตี้ 
ศษ.บ (พลศึกษา)                         
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาไทย/ 
12 พ.ย. 2563 

  1. ผอ.รร.บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายชัยธวัช  มีจั่นเพ็ชร์                      
ผอ.รร.บ้านวังโพธิ์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสายฝน  กุลีน้อย                       
ครู รร.บ้านบ้องตี้ (ครูชำนาญการ)      
สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายสิทธิชัย  พิมพ์ใหญ่        
ครู รร.บ้านท่ามะเดื่อ                      
ค.บ. (สังคมศึกษา)               
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)              

ภาษาไทย/ 
12 พ.ย. 2563 

  1. ผอ.รร.บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนรากร  กาลสุวรรณ                      
ผอ.รร.บ้านวังสิงห์ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมณฑา  ยิ้มเยื้อน                       
ครู รร.บ้านวังสิงห์ (ครูชำนาญการพิเศษ) 
สาขาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.ดารารตัน์  
พรหมทัตย ์        

คร ูรร.อนุบาลสังขละบุรี 
ศศ.บ (การพัฒนาชุมชน)                       
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

สังคมศึกษา/ 
13 พ.ย. 2563 

  1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                      
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสาวปัทมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย                     
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการ) 
สาขาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ปราถนา ริดพันธ ์
ครู รร.เขาวงพระจันทร์ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ 
12 ต.ค. 2563 

1. ผอ.ร.ร.เขาวงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสิริขวัญ อนุศรี 
ครู รร.บ้านกรับใหญ่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. ว่าท่ีร้อยตรีกฤษดา  
ทองอินทร์ 

ครู รร.บ้านหนองโสน 
กศ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
20 ต.ค. 2563 

1. นายทวี กรายไทยสงค์ 
ผอ.ร.ร.วัดใหม่ภูมิเจริญ (กรณีไม่มีผอ.รร.) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.มนพัทธ์ ทองนวม 
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.ขวัญดาว มาลัย 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
บธ.บ. การตลาด 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
3 พ.ย. 2563 

1. ผอ.ร.ร.หนองผักแว่น ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางบุญเรือน แห้วเพ็ชร 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายธิปัตย์ ทั่นเส้น 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา/ 
19 มิ.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไชยพร มะลิลา 
ผอ. ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายประวิทย์ ไทยพุทรา 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา พลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนา ญการ 

จำนวน  10 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  10  ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่เสนอ 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2563 ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  10  ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  16 ราย ดังต่อไปนี้ 

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

                3.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  11 ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

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

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 

กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 21 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัตงิาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  16  ราย  ดังนี้ 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 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. นายสรรชัย                         
      เหล่าวัฒนะไพศาล 
ครู ร.ร.บ้านนาสวน 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 98.00 99.00 98.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 ก.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 86.00 89.00 87.00 87.33 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 90.00 87.00  

2. น.ส.รมย์รวินทร์   
              เอกจิตร 
ครู ร.ร.อนุบาลท่าม่วง 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 97.00 97.00 92.67 ผ่านการประเมิน/ 
1 ต.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.75 97 97.50 92.75 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 90.00 95.00  

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. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม        
ครู รร.วัดวังก์วิเวการาม                      
วท.บ. (คณิตศาสตร์)       
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 85.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
16 ก.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 93.00 92.00 93.00 92.67 

ด้านที่ 3 100 65 
84.00 79.00 91.00  

2. น.ส.สลิล  สุขศรี          
ครู รร.บ้านกุยแหย่                     
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)                    
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 89.00 90.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
28 ก.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 96.25 88.75 85.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 
81.25 77.75 78.75  

3. น.ส.นลินา  บุษภา       
ครู รร.บ้านวังโพธิ์                      
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)       

ด้านที่ 1 100 65 81.00 82.00 83.00 82.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 ต.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 81.25 85.00 82.08 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 97.50 92.50  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  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.ขนิษฐนภา  
ช่างผาสุก 

ครู รร.บ้านหนองมะสัง 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 95.00 94.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 92.50 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 97.50 97.50 97.50  

2. น.ส.กาญจนา  
ชูศรีจันทร ์

ครู รร.บ้านยางสูง 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 85.00 88.00 87.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 77.50 75.00 77.50 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 84.00 84.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 94.00 94.00 96.00 94.66 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 82.50 85.00 86.25 84.58 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 83.00  

4. น.ส.วลญัช์รัตน์  
จิตมะกล่ำ 

ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 85.00 89.00 89.00 87.66 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 90.00 90.00 80.00 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 85.00 85.00  

5. น.ส.กีรติภร  
 ศักดิ์หารอินทร ์

ครู รร.บ้านหนองปลาไหล 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 91.00 80.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 71.25 72.50 70.00 71.25 

ด้านที่ 3 100 65 75.00 81.50 83.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 92.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 95.00  

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

ด้านที่ 1 100 65 87.00 89.00 89.00 88.33 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 85.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 86.25 88.75  

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

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 91.00 90.00 ผ่านการประเมิน/ 
19 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 86.25 93.75 86.25 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 86.50 86.50 86.50  
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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 

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

ด้านที่ 1 100 65 97.00 88.00 96.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
20 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 83.75 98.75 98.75 93.75 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 93.50 92.50  

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

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 88.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
24 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 85.00 82.50 81.25 82.91 

ด้านที่ 3 100 65     

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

ด้านที่ 1 100 65 87.00 89.00 90.00 88.66 ผ่านการประเมิน/ 
27 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 81.25 81.25 80.00 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 72.50 72.50 72.50   

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  16 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  16 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  16  ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  16 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 16  ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  16 ราย (สำหรับผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 16 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ขั้น 
 

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                
จำนวน 4 ราย   

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผล
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน   
4  ราย  
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3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 4 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.อรอมุา แซ่เล้า 

รอง ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎรบ์ำรุง  
ค.บ. คณิตศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.00 
26.00 

47.00 
26.00 

47.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 พ.ย.62/ 
22 มี.ค.61 คะแนนรวม 100 70 73.00 73.00 73.00 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
2 น.ส.สุธีรา ใจอาด 

ครู ร.ร.ร่มเกลา้ กาญจนบุร ี
ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 มิ.ย.62/ 
11 ก.ค.62 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
3 นายปรญิญา  

 เหลืองแดง 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  
วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร ์
วท.ม. วทิยาการคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 ต.ค.63/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 84.50 84.50 84.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 น.ส.สิวินีย์ ประจำถิ่น 

ครู ร.ร.ไทรโยคนอ้ยวิทยา 
วท.บ. ฟิสกิส ์
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 มี.ค.63/ 
26 มิ.ย.63 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
จำนวน  4  ราย  
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จำนวน  4 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 4 ราย 
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3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  4 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ขั้น 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563    ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 4 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  4  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่ อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น  (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.22  เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  

คำขอ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลงานเพื ่อเลื ่อน              
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
เนื่องจากประธานกรรมการที่แต่งตั้งไว้เดิม (ราย นายนิพัฒน์ มณี) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
ที่ 441/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสียชีวิต 
 

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

(มาตรา 53  มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง 

การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ      

พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206 .6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)  

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การ
เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ 
ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปัจจุบันที่ ก.ค.ศ. กำหนด) 
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       11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/621 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) 
       12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2563 มีมตอินุมัตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 18        
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งประกอบด้วย 

  1. นายนิพัฒน์  มณี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 

  2. นายแมน  คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

  3. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

  4. น.ส.วิชุดา เอี่ยมรักษา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                เลขานุการ 
          สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  

 เนื่องด้วย นายนิพัฒน์  มณี  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
เสียชีวิต จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง เลขที่ อ 
18 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื ่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 
ลงวันที่         15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา จึงเห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประกอบด้วย 

  1. นายสุภชัย  ปุริสาย  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 

  2. นายแมน  คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

  3. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

  4. น.ส.ณัฐธีรินต์ เอ่ียมรักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                เลขานุการ 
          สพป.กาญจนบุรี  เขต  4  
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามท่ีเสนอข้างต้น 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
ดังกล่าว 

 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.23  เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา     

ขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา ๑ ปี  

คำขอ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา ๑ ปี ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๒๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี  เพื่อประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

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

2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค         

ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
๓. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค                        

ลงวันที่ ๗ เมษายน 2560 
๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธ ีการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานในระยะเวลา ๑ ปี ตามรายชื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ , เขต ๒,     
เขต ๓, เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน ชุดละ ๓ คน ประกอบด้วย  
  ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญด้านบริหารการศึกษา) 
  ๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ 
  ๔) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล     
                   ซึ ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู ้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน ๑๐ คน ทั ้งนี ้ เจ้าหน้าที่        
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                
จะทำหน้าที ่ เลขานุการ ในแต่ละชุด ในระยะเวลา ๑ ปี ตามคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                       
ที่ ๒๒๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี          
เพื่อประเมินผู ้ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑   ตามหลักเกณฑ์        
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และเขต ๔ ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี เนื่องจาก นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ซึ่งเป็นประธานการประเมิน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓  และนายโชคชัย ฟักโต ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในขณะนี้    จึงเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแก้ไขปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๒๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  รายชื่อตามที่สำนักงานเขตพื้นที
การศึกษาต้นสังกัดเสนอต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 
ที ่

 ชื่อ – นามสกุล ขอเปลี่ยนเป็น 
 
 

ทำหน้าที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายอารักษ ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป. 

กาญจนบุรี เขต 2 
- - ประธาน

กรรมการ 

๒ นายโชคชัย  ฟักโต ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรีชา  ศรีนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายวิชา  จุลทรักษ์ ผอ.รร.วัด

เบญพาด 
- - กรรมการ 

๔ นางนงนุช  ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

- - เลขานุการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
 
ที ่

 ชื่อ – นามสกุล ขอเปลี่ยนเป็น 
 
 

ทำหน้าที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายสมชาย  

         ลิ้มประจันทร์ 
รอง ผอ.สพป. 
กาญจนบุรี เขต 4 

นายบรรพจน์    
          ทัพซ้าย 

รอง ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 4 

ประธาน
กรรมการ 

๒ นายสมศักดิ์ นิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ - - กรรมการ 
๓ นายอดุลย์  ม่วงแก้ว ผอ.รร.วัดทุ่งมะสัง  

(มิตรภาพที่ 9) 
- - กรรมการ 

๔ นายจุมพล ฉัตรไพบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว - - เลขานุการ 
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๒. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้วแจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ โดยเร็ว 

๓. อนุมัตใิห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เสนอ 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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6.24  เรื่อง   การแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู   
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายชื่อผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของผู ้ดำรงตำแหน่งครู เพื ่อเลื ่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการฯ                
ว 21/2560 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
สังกัด 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

รับเงินเดือน 
บรรจุเมื่อ 

ดำรงตำแหน่ง 
ครู คศ.2  
เมื่อวันที่ อันดับ 

อัตรา  
(บาท) 

1 นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์ 
ครูชำนาญการ 
ศษ.บ. ประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
 

รร.ชุมชนบ้านหนอง
ฝ้าย 

4396 คศ.2 33,990 15 ก.ย. 
2552 

21 ก.ย. 2558 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

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

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

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

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้อ 4 กำหนดให้มีผู้ประเมิน ดังนี้ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุก       
วิทยฐานะ โดยให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษาตั ้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู ้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 

กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย คือ นางพรสวรรค์          
ภู่ศรีพันธ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย แต่เนื่องจากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ตามมาตรา 13 และมาตรา 
16 จึงเสนอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว 
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3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงเสนอรายชื่อผู้ประเมิน ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ/ตำแหน่ง/โรงเรียน/                       

ขอประเมินสาขา 
ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตำแหน่ง ผู้ประเมิน 

1 นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์ 
ครูชำนาญการ  

  รร.บ้านชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
ศษ.บ. ประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  

ครูชำนาญการพิเศษ นายรำลึก สนพราย 
ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านช่องด่าน 
วิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นสมควร อนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เป็น   
ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได ้

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563 ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ 
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ

ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        
3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

มติ กศจ.   อนุมัติตามเสนอ 
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6.25 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
       (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลือนวิทยฐานะ จำนวน 6 ราย   

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8               จำนวน  3 ราย 
 

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

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

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

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

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

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

ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
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3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

 

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

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีว ิทยฐานะหรือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ
เงินเดือน สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับ

การประเมิน 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร ครู ครู            
ชำนาญการ 

34,290 อนุบาลกาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี

16 ก.ย. 2563 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ) 
2. นายพธิิพัส  พงศ์พรพส ุ ครู - 31,840  บ้านหนองกรด ท่ามะกา 

กาญจนบุร ี
1 ต.ค. 2563 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 
3. น.ส.คนึงนิจ  นาคน้อย ครู ครู            

ชำนาญการ 
33,850 พุทธวิมุตวิิทยา ไทรโยค 

กาญจนบุร ี
24 ก.ค. 2563 

 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เสนอขอรบัการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 
4. น.ส.สมพิศ  สิทธิประเสริฐ ครู ครู            

ชำนาญการ 
44,800 

 
ไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค 

กาญจนบุร ี
   25 ก.ย. 2563  

5. นางมนทิรา  มะมว่งชุม ครู ครู            
ชำนาญการ 

43,780 
 

ท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา 
กาญจนบุร ี

   8 ก.ย. 2563  

6. นางพิชานันท์  จันทมัด ครู ครู            
ชำนาญการ 

34,260 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

เมืองกาญจนบุร ี
กาญจนบุร ี

1 ต.ค. 2563 
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คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอรับการ               
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 6 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 15 หน้า 276-281) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื ่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 6 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ด
แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน   2563   ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 6 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.    อนุมัติตามเสนอ 
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ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.26 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลง มติให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นายชาลี  สำรองทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ
กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจาก ที่ประชุม เพื่อมิให้มีการโต้แย้งใน
เรื่องความไม่เป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณา ทางการปกครองไม่เป็นกลาง หรือมี
เหตุก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้ 

 

6.26  เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ลับ) 
 

6.27  เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (ลับ) 
 
หลังจากได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระ ที่ ๖.27  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ  ได้อนุญาตให้ 

นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู ้แทน กคศ. , นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชาลี  สำรองทรัพย์  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการ 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 ครั ้งที่  13/2563 วันพฤหัสบดีที ่  24                        
ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   
 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายชาลี สำรองทรัพย์) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 








































































































































































































































































































































