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     (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สทิธ์ิ)  
6. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นางสาวชยะวดี  อินสมภักษร) 
7. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
8. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
9. นายโอภาส  เจรญิเช้ือ    
10. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
11. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายชาลี  สำรองทรพัย์       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
                                          รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี)  
12. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                           
 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

       (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)  
3. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
4. นางพรทพิย์   สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   

 

 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวลีพร  ภาคภูมิ (รก.) ผู้อำนวยการกลุม่บริหารงาน  สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงาน  สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงาน  สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
4. น.ส.ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรกัษ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
5. นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
6. น.ส.ชนัดดา บุษผามาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สพม.เขต 8 
7. น.ส.กัณญภัทร  ใหม่เมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สพม.เขต 8   
8. น.ส.วิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการพฒันาการศึกษา  ศธจ.กาญจนบรุ ี
9. น.ส.ศรัณย์ยมล จินจารกัษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุร ี
10.  นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบุรี 
11. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ศธจ.กาญจนบุรี 
12.  นางพิชาภัค  อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบรุ ี

 

เริ่มประชมุเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุร ี ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ  ช่ืนตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

            -  ไม่มี  - 

 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม  2563     

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  
2563  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม    
นายชนะ อปราชิตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าตามที่ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น          

ในวาระการประชุมที่ 6.18 ที่ประชุมได้นำเสนอนายอนันต์ กัลปะ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนพลโทเยี่ยมชัย  
บุตรดาวงษ์ ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. โดยในขณะนั้นนายอนันต์ กัลปะ ยังมีฐานะเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่องการได้มาและพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และเป็นการเร่งรัดการสรรหาเร็วเกินไป ทั้งนี้การ
สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรกระทำด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ไม่มีความจำเป็นต้องรวบ
รัดและเร่งรัด ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ควรเป็นที่พึ่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และในวาระที่ 6.19 การสรรหา อกศจ. ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2560 ข้อ 9 (1) กรรมการ ใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ (2) กรรมการ ใน กศจ. จำนวนสอง
คน เป็นอนุกรรมการ... ซึ่งการเสนอนายอนันต์ กัลปะ โดยยังมิได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ในกศจ. จึงยังไม่มี
คุณสมบัติที่จะให้ที่ประชุมเสนอและเห็นชอบให้เป็นอนุกรรมการ ใน อกศจ. แทนนายโอภาศ เจริญเชื้อ ที่ขอลาออก
จากการเป็น อกศจ.ได ้

นายอดุลย์  พรมแสง   กรรมการผู้แทน สพฐ. มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ได้
กำหนดแนวทางการสรรหาไว้อย่างชัดเจน แต่ควรมี 2 แนวทาง คือการนำเสนอตัวแทนของฝ่ายเลขานุการฯ  และการ
ประกาศสรรหาให้บุคคลภายนอกทราบทั่วกัน เพื ่อความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ไม่เป็นข้อครหาของ
บุคคลภายนอกได้ และทำให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์กรที่มีความเช่ือน่าเช่ือถือ เป็นที่พึ่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ 

 ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงการรับรอง
หรือไม่รับรองรายงานการประชุม ในวาระที่ 6.18 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี และวาระที่ 6.19 การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

มติ กศจ.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีมติเสียงส่วนใหญ่  มี มติไม่รับรองรายงาน     
การประชุมในระเบียบวาระที่ 6.18 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   และระเบียบวาระที่  6.19 เรื่อง  การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ยกเว้น  นายโอภาส  เจริญเชื ้อ  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรองรายงานการประชุมของตน ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าวนี้ ย่อมไม่สามารถ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ของตนได้  และมติที่ประชุมให้ไปดำเนินการสรรหากรรมการให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องการได้มาและพ้นจาก
ตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายต่อไป 

นอกจากระเบียบวาระที่ 6.18 และ 6.19  ที่ประชุม กศจ.มีมติรับรองรายงานการประชุมทุกวาระ 
 
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- ไม่มี   - 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

 

4.1  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.
กาญจนบุรี  (รอบที่ 1) 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั ้งที ่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 จำนวน 81 อัตรา              

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้  ตามกลุ่ม
วิชาเอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2,3,4 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 การนี้ ผู้สอบแข่งขันได้
ดังกล่าวมารายงานตัวและเลือกโรงเรียน จำนวน 71 ราย มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 6 ราย ได้รับการบร รจุและแต่งตั้ง 
จำนวน 65 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 529/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ลำดับ

ท่ี 
เลขที่

ตำแหน่ง 
บรรจุท่ีโรงเรียน/สังกัด 

กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวสริิปภา  กมุธากรณ์ 1 - สละสิทธิ์ 

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
1 นายทรงพล  สีมารัตน์ 1 1194 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ/สพป.กจ.1 

กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวรพพีรรณ  อิทธิสาร 1 32907 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง/สพม.8 

กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวมารียญ์า  วงษ์ปลั่ง 1 551 บ้านอูล่อง/สพป.กจ.3 

กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 
1 
 

นางสาวธนัญญา  เพ็งปอภาร 
 

1 
 

6000 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี/สพม.8 

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา 
1 นางสาวสมิตา  เมอืงเกษม 1 1026 บ้านนามกุย/สพป.กจ.3 
2 นายธารา  หอมหวล 2 4369 วัดใหม่ภูมิเจริญ/สพป.กจ.4 

กลุ่มวิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
1 นายชวนาถ  สุทธิสาร 1 2430 วัดวังก์วิเวการาม/สพป.กจ.3 

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 
1 นายวัชรพล  คูห์เทวารัณ 1 478 (พ) วัดคร้อพนัน/สพป.กจ.2 
2 นางสาวนิพาพร  ดอนท้ายเมือง 2 2357 บ้านหนองปลาไหล/สพป.กจ.4 
3 นางสาววรรณา  จิตรงาม 3 1370 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/สพป.กจ.3 

4 นางสาวสปุระวีณ์  ไข่มุก 4 5135 บ้านเจ้าเณร/สพป.กจ.1 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ลำดับ

ท่ี 
เลขที่

ตำแหน่ง 
บรรจุท่ีโรงเรียน/สังกัด 

5 นายนาวิน  คล้ายละมั่ง 5 6028 บ้านท่าดินแดง/สพป.กจ.3 
กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา 
1 นางสาวธัญญาณี   โชคกาญจนกุล 1 - สละสิทธิ์ 
2 นางสาวนภัทรษร  มอญแก้ว 2 4595 บ้านท่าดินแดง/สพป.กจ.3 
3 นายธีรวัฒน์   พรศรีประเสริฐ 3 2269 บา้นหินดาด/สพป.กจ.3 

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา 
1 นางสาวพิสิตา   จันทร์ศรีรัตนา 1 587 บ้านเกริงกระเวีย/สพป.กจ.3 
2 นางสาววริศรา   ธงชัยเลิศ 2 9990 วิสุทธรังษี/สพม.8 
3 นางสาวอมตพร   พ่วงกุล 3 4513 วัดหนองไม้เอื้อย/สพป.กจ.4 
4 นางสาววรรณพร   สุนทรวิภาต 4 1457 วัดขุนไทยธาราราม/สพป.กจ.1 
5 นายนิพนธ์   ลิ้มไพบูลย ์ 5 4158 บ้านเขาหินต้ัง/สพป.กจ.4 
6 นางสาวจริัชญา   ดอกระกำ 6 3212 บ้านหลังเขา/สพป.กจ.4 
7 นางสาวจรรยาณี   ยี่สุ่นส ี 7 3256 บ้านแก่งหลวง/สพป.กจ.1 
8 นางสาวกัญญารัตน์   หงษ์ทอง 8 2529 วัดท่ากระทุ่ม/สพป.กจ.2 
9 นางสาวกฤษภรณ์   จันหา 9 4784 วัดเขาน้อย/สพป.กจ.1 

10 นายพัฒนภูมิ   ถ่ินวงษ์แดง 10 2437 บ้านเขาช้าง/สพป.กจ.3 
11 นางสาวสวิตา   หวานล้ำ 11 2312 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง/สพป.กจ.3 
12 นางสาวศุภนิดา   ทองแสง 12 4723 บ้านหม่องกระแทะ/สพป.กจ.1 
13 นางสาวจิตราภรณ์   ชัยพันธ์ุ 13 2351 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/สพป.กจ.3 

14 นางสาวธนภรณ์   แสนคำ 14 2950 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/สพป.กจ.3 

15 นางสาวจันทกานต์   สิงทนะ 15 5070 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ/สพป.กจ.3 

16 นางสาวเยาวมาลย์   จุ้ยเอี่ยม 16 4967 บ้านดงโคร่ง/สพป.กจ.3 
17 นางสาวเนตรนภา   เพ็งน้อย 17 7365 บ้านใหม่พฒันา/สพป.กจ.3 
18 นายอนุกูล   ชูช่วย 18 4881 บ้านหินต้ัง/สพป.กจ.3 
19 นายอดิศร   มาวงค์ 19 - สละสิทธิ์ 
20 นางสาวเอมอร   ศรีคำ 20 96 บ้านหินต้ัง/สพป.กจ.3 
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา 
1 นางสาวกิตติกาญจน์   วงษ์ศรีสงัข์ 1 3131 อนุบาลกาญจนบุรี/สพป.กจ.1 
2 นางสาวสุชานันท ์  เจรญิทัศนศิร ิ 2 1578 บ้านหนองสะแก/สพป.กจ.1 
3 นางสาวชญานิศ   ทิพย์ร ี 3 - สละสิทธิ์ 
4 นางสาวนลชนก   พิมพ์เพี้ยน 4 7976 วัดปรังกาสี/สพป.กจ.3 
5 นางสาวรุ่งรวี   เลิศพัฒนภิญพงศ์ 5 268 บ้านเกริงกระเวีย/สพป.กจ.3 
6 นางสาวปวริศา   ศรจีันทร ์ 6 4499 บ้านหนองปรือ/สพป.กจ.4 
7 นางสาวพรชิตา   โสภา 7 4910 บ้านท่าดินแดง/สพป.กจ.3 
8 นายปฐมชัย   จิระอรุณ 8 4196 บ้านอ่างหิน/สพป.กจ.4 
9 นางสาวพนิดา   คำวงค์ 9 373 บ้านห้วยมาลัย/สพป.กจ.3 

10 นางสาวนิรมล   เห็มสนาม 10 1137 บ้านบนเขาแก่งเรียง/สพป.กจ.1 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ลำดับ

ท่ี 
เลขที่

ตำแหน่ง 
บรรจุท่ีโรงเรียน/สังกัด 

กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวธนวรรณ   อนุสนธิ 1 120301 วิสุทธรังษี/สพม.8 

กลุ่มวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา 
1 นางสาวธัญลกัษณ์   สุขประกอบ 1 - สละสิทธิ์ 
2 นายชนัฐ   กาญจน์กนกพร 2 2845 บ้านสารวัตร/สพป.กจ.3 

กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 16 อัตรา  
1 นางสาววิมลสิร ิ  พรหมด้าว 1 4151 อนุบาลห้วยกระเจา/สพป.กจ.2 
2 นางสาววาทินี   ทรัพยส์่งเสริม 2 4182 บ้านเขากรวด/สพป.กจ.2 
3 นางสาววิจิตรา   สุขด ี 3 4520 ประชาพัฒนา/สพป.กจ.4 
4 นางสาวจุฑารักษ์   ศรีคำ 4 - สละสิทธิ์ 
5 นางสาวชญานุช   สุจินพรัหม 5 2300 วัดดอนชะเอม/สพป.กจ.2 
6 นางสาวเจนจริา   ลิ้มมงคล 6 2363 บ้านหนองหิน/สพป.กจ.2 
7 นางสาวมัณฑนา   ประเสริฐ 7 4421 เขาวงพระจันทร์/สพป.กจ.4 
8 นางสาวธันยมัย   รัตนสุขประเสริฐ 8 2505 บ้านเขาช่อง/สพป.กจ.2 
9 นางสาววิไลพร   กล่อมจิต 9 608 บ้านท่ามะไฟ/สพป.กจ.1 

10 นางสาวณัฐนันท์   อินทร์สงค์ 10 3431 บ้านหลังเขา/สพป.กจ.4 
11 นางสาวนิศากร   อ่อนประทุม 11 4975 สมาคมไทย – ออสเตรเลียน/สพป.กจ.3 
12 นางสาวอนินธิตา   สุวรรณศิร ิ 12 3454 บ้านพยอมงาม/สพป.กจ.4 
13 นางสาวนิภาพร   แสงอารีย ์ 13 972 บ้านเกริงกระเวีย/สพป.กจ.3 
14 นางสาวขนิษฐา   รัศม ี 14 1667 บ้านห้วยกะทะทอง/สพป.กจ.3 
15 นางสาวรัชชนก   ศรีพูนพันธ์ 15 3022 บ้านหาดงิ้ว/สพป.กจ.3 
16 นางสาวปัตติยา   แสงย้อย 16 2359 บ้านตะเคียนงาม/สพป.กจ.1 
กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา 
1 นางสาวธัญชนก   มฤคพันธ์ุ 1 160 อนุบาลกาญจนบุรี 
2 นางสาวฐิติพร   น้อยสุวรรณ์ 2 1284 บ้านทุ่งนา 
3 นางสาวสุภาวดี   บุญแปง 3 945 วัดปรังกาสี 
4 นางสาวกาญจนาพร   วัฒนาสถาพรไพศาล 4 1712 บ้านน้ำมุด/สพป.กจ.1 
5 นางสาวทิพวรรณ   แยม้สรวลสกลุ 5 4815 บ้านน้ำมุด/สพป.กจ.1 

กลุ่มวิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
1 นางสาวประภาพร   ม่วงเจริญสุข 

 
1 
 

4865 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุท ิศ/
สพป.กจ.3 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.2  เรื่อง    รับทราบการบรรจนุักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ       
                ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) , โครงการเพชรในตม และโครงการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 
 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2563  มีมติอนุมัตใิห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) , โครงการเพชรในตม และโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563  
โดยอนุมัติตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามรายวิชาที่ได้รับ จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อรองรับการบรรจนุักศึกษา
ทุนจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จำนวน 63 อัตรา  โครงการเพชรในตม จำนวน 1 
อัตรา และโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค) จำนวน 1 อัตรา   
 

การนี้   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม และไดด้ำเนินการบรรจุ
และแต่งตั้งนักศึกษาทุน จำนวน 3 ทุน  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  จำนวน  23  ราย ดังนี้ 

1. โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  รอบที่ 1    จำนวน  21  ราย  (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1 หน้า 100-105   ) 

2. โครงการเพชรในตม จำนวน     1 ราย  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 106-107  ) 
3. โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค) จำนวน 1 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 หน้า 108-109   ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.3  เรื่อง    รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 
อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    
- เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง      
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2563 ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 51 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 37 อัตรา โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการบรรจุและแตง่ตั้ง    
ผู้ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 88 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือก
สถานศึกษาในวันที่ 23 กันยายน 2563 และดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง         
รองผู ้อำนวยการสถานศึกษา เมื ่อวันที ่ 25 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั ้งจัดทำบันทึกข้อตกลงใน          
การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับ ผู้ที่ไ ด้รับการคัดเลือก     
ซึ่งภายใน 15 วัน หลังจากรับทราบคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
ต้นสังกัดใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวและเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี) และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 88 ราย        
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 11 ราย 
 
 

ท่ี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน ลำดับท่ีขึน้บัญช ี ชื่อ – สกุล 
1 อนุบาลกาญจนบุรี 1 นางสาวชัชดา   สุนทรธรรม 
2 อนุบาลกาญจนบุร ี 6 นางสาวนาฏตยา   ไตรผล 
3 บ้านห้วยน้ำขาว 2 นางสาวขนิษฐา   สอาดเอี่ยม 
4 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 4 นายสำราญ   รักษาสัตย์ 
5 วัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง 8 นายนัฐกร   สุยะราช 
6 เขาดินวิทยาคาร 9 นางสาวพรรณษา   รักษ์ผล 
7 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 24 นายธันยวีร์   นุ่มนิ่ม 
8 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 25 นางสาวปิ่นกาญจน ์  ไสยะหุต 
9 วัดกร่างทองราษฏรบ์ูรณะ 26 นางสาวบุษยา   ลิมปิทีปราการ 

10 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 29 นางสาวทิพวรรณ   เดชตรียภพ 
11 วัดขุนไทยธาราราม 43 นายณัฐภัทร   สุดจิตต์ 
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 9 ราย 
ท่ี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน ลำดับท่ีขึน้บัญช ี ชื่อ – สกุล 
1 วัดพระแท่นดงรัง 3 นางสาวปุณิกา   ยอดเพชร 
2 วัดเบญพาด 5 นางสาวพิชญ์สิณี   สุนันท์พงษ์ 
3 วัดตะคร้ำเอน 15 นางศศิตา   เพลินจิต 
4 บ้านท่ามะกา 19 นางนุสรา   ทิพย์อุทัย 
5 วัดสำนักคร้อ 20 นางสาวกมลวัลย ์  บญุจันทร ์
6 บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 32 นางสาวเมลดา   สุวรรณดี 
7 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ 33 นายอิทธิกร   อินต๊ะปัญญา 
8 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ 34 นางสาวจตุพร   เชยสาคร 
9 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ 35 นางสาวปณภัช   ปทัมาธนาโชติ 

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 22 ราย 
ท่ี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน ลำดับท่ีขึน้บัญช ี ชื่อ – สกุล 
1 วัดป่าถ้ำภูเตย 12 นายวัชรินทร์   บุรัสการ 
2 อนุบาลสังขละบรุ ี 13 นางอรนุช   ลิม้วิลัย 
3 บ้านเกริงกระเวีย 14 นายประวิทย ์  เถกิงกจิ 
4 อนุบาลไทรโยค 16 นางผุสดี   แสงหล่อ 
5 วัดวังก์วิเวการาม 18 นางสาวสุพัตรา   สิทธิวงศ์ษา 
6 อนุบาลทองผาภูม ิ 22 นางสาวศิริเพ็ญ   ก้อนเมฆ 
7 อนุบาลสังขละบรุ ี 27 นางรุ่งนภา   สังขวิภาส 
8 ไทรโยคใหญ ่ 28 นายสันติภาพ   บัววัฒนา 
9 บ้านดินโส 36 นางสาวอรทัย   พิมพ์ใจใส 

10 วัดวังก์วิเวการาม 37 นายทวีชัย   สมบูรณ์ 
11 บ้านบ้องตี ้ 38 นางสาวอรพินท์   บิตุเรศ 
12 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 39 นางสาวจิราภรณ์   สุขสำราญ 
13 บ้านอูล่อง 40 นางสาวปิยวดี   พรมตวง 
14 บ้านไร ่ 41 นางสาวอชิยาภรณ์   จิตรเจริญ 
15 บ้านซองกาเรีย 42 นางสาวขนิษฐา   จำปาทอง 
16 บ้านกุยแหย ่ 44 นายวิเชษฐ์   หงษ์พงษ์ 
17 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอทุิศ 45 นางสาวเกษสุนีย์   สายแก้ว 
18 บ้านห้วยมาลัย 46 นางสาวศิรินธร   จันทรโ์อ 
19 บ้านห้วยเสือ 48 นางกาญจนา   ศรีสุข 
20 วัดปรังกาส ี 50 นายอธิพรรณ   เทพวงษ์ 
21 บ้านห้วยกบ 52 นางฐิติวรรณ   เล็กแดงอยู ่
22 บ้านกองม่องทะ 53 นางสาวดวงกมล   สรุิยะวงษา 
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 9 ราย 
ท่ี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน ลำดับท่ีขึน้บัญช ี ชื่อ – สกุล 
1 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 7 นางยลพิชา   ไวคำนึง 
2 อนุบาลบ่อพลอย 17 นางสาวธัญลักษณ์   บินดี 
3 บ้านหนองร ี 21 นางสาวสวนันท ์  โพธ์ิงาม 
4 บ้านหนองเค็ด 23 นางสาวศศิธร   คล้ายเจ๊ก 
5 อนุบาลหนองปรอื 30 นายสุทธิพงษ์   ภาษาดี 
6 วัดทุ่งมะสงั (มิตรภาพที่ 9) 31 นายธเนศ   เหมือนว้า 
7 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 47 นายวันชัย   หมื่นบำรุง 
8 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 49 นายเจษฎา   รอดจีน 
9 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 51 นายพิเชษฐ์   ทรงพันธ์ุคชสาร 

 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 37 ราย 
ท่ี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน ลำดับท่ีขึน้บัญช ี ชื่อ – สกุล 
1 ท่ามะกาวิทยาคม 1 นางสาวดิฐารัตน์   ลีวรางกลุ 

2 เทพมงคลรังษี 2 นายพงศกร   อะกะวงค์ 
3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 3 นางยาใจ   เหมือนว้า 
4 ท่ามะกาวิทยาคม 4 นางสาวจริาภรณ์   แก้วประสิทธ์ิ 
5 ท่ามะกาวิทยาคม 5 นางสาวอภิญญา   ใจช้ืน 
6 ท่ามะกาวิทยาคม 6 นายอุดมศักดิ ์  นาคะพันธ์ 
7 วิสุทธรังษี 7 นางวิพาดา   อินทวิชัย 
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ กาญจนบรุ ี
8 นางสาวรุ่งทิวา   สุขมาก 

 

9 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 9 นางสาวพัชราภรณ์   เหมือนรุ่ง 
10 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 10 นายยศวัฒน์   ทับทิม 
11 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 11 นางวาสนา   ศรีคำอ้าย 
12 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 12 นายวุฒิชัย   ชูช่ืน 
13 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 13 นายทินกร   ชูช่วย 
14 หนองรีประชานิมิต 14 ว่าที่ร้อยตรหีญงิมุทิตา   เอี่ยมทิพย ์
15 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 15 นางสาวนวรัตน์   บุตรนอ้ย 
16 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 16 นางสาวทษมน   เอี่ยมสอาด 
17 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 17 นางสาวจารุวรรณ   คงวิเชียร 
18 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 18 นางสาวชญาดา   อึง้พินจิกุล 
19 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 20 นางจรสั   ชินวัฒนกาญจน ์
20 พนมทวนชนูปถัมภ์ 21 นางสาวภิญโญ   เอี่ยมน้อย 
21 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 22 นางสาวรภีพร   เมืองวงษ์ 
22 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 23 นางอัมพร   เอ็นดูรัศม ี
23 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 24 นายเจนกวี   ศรเีอี่ยม 
24 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 25 ว่าที่ ร.ต.สรุสทิธ์ิ   สิงห์เมอืงพรหม 
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ท่ี แต่งตั้งท่ีโรงเรียน ลำดับท่ีขึน้บัญช ี ชื่อ – สกุล 
25 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 26 นางสาวมนตรา   ยงัสบาย 
26 ทองผาภูมิวิทยา 27 นางสาวธันย์ชนก   โพธ์ิทอง 
27 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 28 นางสาวมาลัยพร   สระทองจันทร ์
28 อุดมสิทธิศึกษา/สพม.8 29 นายอลงกรณ์   สาเล็ก 
29 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 30 นายสุทัศน์   เที่ยงอ่อน 
30 ไทรโยคน้อยวิทยา 31 นางวลีรัตน์   ศิโรรัตน์ธัญโชค 
31 ทองผาภูมิวิทยา 32 นางสาวรุ่งกมล   ล้ำตระกลู 
32 ประชามงคล 33 นางสาวน้ำอ้อย   บญุม ี
33 อุดมสิทธิศึกษา 34 นางปณิดา   สายโน 
34 อุดมสิทธิศึกษา 35 นางสาวพรพรรณ   ผาสุวรรณ 
35 ประชามงคล 36 นางสาวศุภนิจ   ทรัพยจ์รัสแสง 
36 หนองรีประชานิมิต 37 นางบุษรา   ประชากลุ 
37 ประชามงคล 38 นางสาวณิรินทร์ญา  ธรรมวัชราพฒัน์ 

 
 

มีผู้ท่ียังไม่ได้เขารับการพัฒนา จำนวน 1 ราย และสละสิทธิ์ จำนวน 2 ราย  
ท่ี ชื่อ – สกุล ลำดับท่ีขึน้บัญช ี  
1 นางสาวรัชนี   กิจสอ 11 ยังไม่ไดเ้ข้ารับการพัฒนา 
2 นายวราศักดิ์   อินทสิทธ์ิ 10 สละสิทธิ์ 
3 นางสาวสุพรรณี   ยิ่งทวีศักดิ์ 19 สละสิทธิ์ 

 
 

ทั้งนี ้ มีผู ้ที ่ได้ร ับการคัดเลือกขึ ้นบัญชีคงเหลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา            
จำนวน 12 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.4  เรื่อง    รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบรุี คดีหมายเลขดำท่ี บ.6/2563        
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.17/2563 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในคดีหมายเลขดำที่ บ./๒๕๖3 
ของศาลปกครองสุพรรณบุรี คดีระหว่างนางรัชดา  พุ่มฉายาหรือโพธิพิพิธ  ผู้ฟ้องคดี  

ศาลปกครองสุพรรณบุรี ได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ 
ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 

1. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  ประเมินผู้ฟ้องคดีโดยมีอคติเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้ใช้
ดุลยพินิจประเมินด้วยความเป็นธรรม 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผลการประเมินมิได้กระทำโดยตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีการมอบอำนาจให้
กรรมการที ่ได้รับมอบหมายเป็นผู ้ทำการประเมินเบื้องต้น เพื ่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือน         
การกล่าวอ้างจึงไม่อาจรับฟังได้ การใช้ดุลยพินิจประเมินผู้ฟ้องคดีเป็นหลักเกณฑ์ตามปกติ จึงเป็นการใช้ดลุยพินิจที่
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีลักษณะผิดปกติ ตั้งแต่ปี 2551 -2557 
เป็นเวลา 7 ปี  ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับ       
การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ถึง 6 ครั้ง การกล่าวอ้างจึงไม่อาจรับฟังได้ 

2. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ออกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
กาญจนบุรี เขต 2 ที่ 322/2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น เป็น
การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือน 52,940 บาท ซึ่งอีก 0.5 ข้ัน ก็จะเต็มข้ันสูงของ
อันดับ คศ.3 คือ 53,080 บาท จึงไม่อาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี 1 ขั้นได้ อันจะขัดแย้งกับข้อ 5 วรรคหนึ่ง 
ของกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าว 

3. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีมติในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี      
เขต 2 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ชี้แจงเหตุผลจนเชื ่อว่าไม่ได้กลั่นแกล้งผู ้ฟ้องคดี        
จึงมีมติให้ยกคำร้องทุกข์  และเมื่อมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ 93/2557 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 และคำสั่งที่ 322/2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนข้ัน 0.5 
ข้ัน นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

 

พิพากษายกฟ้อง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 หน้า 110-169) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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4.5  เรื่อง    รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบรุี คดีหมายเลขดำท่ี บ.2/2562      
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.22/2563  

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7  
ในคดีหมายเลขดำที่ บ.2/๒๕๖2 ของศาลปกครองสุพรรณบุรี คดีระหว่าง นายคณิต  ชูลาภ ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กับพวกรวม 7 คน ผู้ถูกฟ้องคดี  

ศาลปกครองสุพรรณบุร ีได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.  ณ 
ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 

1. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ได้รับคะแนนการประเมินศักยภาพตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพของผู ้บริหารสถานศึกษา พบว่าการให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ ๔  ประสบการณ์ คือ ๔.๑  
พิจารณาจากการเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการคณะทำงานหรือวิทยากร เพียง ๓ คะแนน เป็นการประเมินไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นธรรม 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผดิชอบเฉพาะในเขตพื้นที่จงัหวัดกาญจนบรุี 
จึงต้องถือว่าเป็นกรณีตามข้อ 4.1 (3) เป็นการการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ซึ่งมีคะแนนประเมิน 3 
คะแนน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

2. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีความอาวุโสมากกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จึงควรได้รับการพิจารณาให้
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า   ปรากฏตามบัญชีการให้คะแนนประเมินศักยภาพฯ (ตามองค์ประกอบที่ 
1-8) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 92.66 คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 89.49 คะแนน ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 4 จึงมีคะแนนสูงกว่าผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่จำต้องนำหลักความอาวุโสในราชการมาใช้พิจารณาการย้ายครั้งนี้
แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

3. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ครั้งที่ 5/2561เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 
2561 ที่มีมติในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า   กรณีการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื ่อวันที ่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๑  มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน  ซึ ่งเกินกึ ่งหนึ ่งของจำนวน
คณะกรรมการทั้งหมด  จำนวน ๑๕  คน จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๒๒  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สำหรับกรณีนางสาวพัฒน์สรณ์         
แยกผิวผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ได้รับมอบหมายจากนายรังสรรค์  
อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๔  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๔ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวได้ จึงมอบหมายให้นางสาวพัฒน์
สรณ์  แยกผิวผ่อง ทำหน้าที่เข้าประชุมแทนนางสาว  พัฒน์สรณ์  แยกผิวผ่อง   จึงเข้าประชุมแทนศึกษาธิการภาค ๔ 
ได้ และมีอำนาจหน้าที ่เช่นเดียวกับศึกษาธิการภาค ๔ อันเป็นไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๕ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการ
แทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอำนาจ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึง่มอบหมาย หรือมอบอำนาจ และวรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้
ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มี
อำนาจหน้าที่เป็นกรรมการ  หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติ
ราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี และเมื่อมีการลงมติ  จำนวน ๗  คน  และออกจากที่ประชุม จำนวน ๒  คน  คือ      
นายอนันต์  กัลปะ  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6  ในฐานะกรรมการและเลขานุการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3  
และนายอุดม  เหลืองสด  ทำให้มีผู้ลงมติ จำนวน  ๗  คน เห็นชอบทั้ง ๗  คน  จึงเป็นองค์ประชุม ที่ชอบด้วยกฎหมาย
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ตามมาตรา ๑๕  วรรคสอง กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู ้ถูกคัดค้านใน
ระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านออกจากที่ประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูก
ค้านแล้ว ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง  และวรรคสาม...  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 จึงเป็นการประชุมโดยมีองค์ประชุมและมกีารลงคะแนนเสียงโดยชอบด้วยกฎหมายแลว้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟอ้ง
คดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

4. ผู ้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มติของผู ้ถูกฟ้องคดีที ่ 2  ในการประชุมครั้งที ่ ๕/๒๕๖๑ เมื ่อวันที ่ ๑๓  
มิถุนายน ๒๕๖๑  มีกรรมการที่เข้าร่วมมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง โดย        
นายอนันต์  กัลปะ  และนายอุดม  เหลืองสด  เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้ายพร้อมทั ้งประเมินศักยภาพของ           
ผู้ประสงค์ขอย้าย จึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เป็นผลทำให้การประชุมข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า กระบวนการพิจารณาคำร้องขอย้ายเป็นกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งย้ายซึ่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 จึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 3 แห่งพะราชบัญญัติเดียวกัน จึงถือว่ามติของผู้ถูกฟ้อง คดีที ่ 2  
ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อกล่าวอ้างของผู ้ฟ้องคดีจึงไม่ อาจรับฟังได้ ซึ่งจากคำสั่งที่ 
19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จากข้อกำหนดดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้
โดยเฉพาะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เพื่อกลั่นกรองการย้าย
ก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพื่อมีมติอนุมัติการย้ายต่อไป โดยผลข้อกำหนดดังกล่าวจึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 
(ศึกษาธิการจังหวัด) และนายอุดม เหลืองสด สามารถที่จะเข้าประชุมพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 ได้กรณีจึงไม่อาจถือว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 
16 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 

5. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การพิจารณามีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่
๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๑  เป็นการพิจารณาย้ายเกินกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้   

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกำหนดระยะเวลาเป็นเพียงระยะเวลาเพื่อเรง่รดัการดำเนินการให้แลว้
เสร็จโดยเร็วเป็นมาตรการในเชิงการบริหารเท่านั้น มิใช่ระยะเวลาตามกฎหมายที่จะมีผลทำให้การพิจารณายา้ยที่ไม่
แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกลา่วเสยีไปหรอืเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟอ้ง
คดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

 

ดังนั้นเมื่อไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดอันทำให้รับฟังได้ว่า มติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และการที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 6 มีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 284/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จึงเป็น
คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

พิพากษายกฟ้อง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 หน้า 170-219) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.6  เรื่อง    รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบรุี คดีหมายเลขดำท่ี บ.8/2562       
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.23/2563 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และนางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์    
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  ในคดีหมายเลขดำที่ บ.8/๒๕๖2 ของศาลปกครองสุพรรณบุรี คดีระหว่างนายคณิต  ชูลาภ ผู้ฟ้อง
คดี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี  

ศาลปกครองสุพรรณบุร ีได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.  ณ 
ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 

1. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การให้คะแนนในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  ตามองค์ประกอบ
ที่ 1 (วิสัยทัศน์ความเป็นผู ้นำ) และที่ 2 (ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา) ที่ ให้คะแนนผู้ฟ้องคดี 
15.59 คะแนน จากคะแนน 20 คะแนน เป็นการไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ทำหน้าที่ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้อง
คดีได้แสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างเต็มที่ทุกด้าน และการพิจารณาให้คะแนนมีกรอบในการใช้ดุลยพินิจไว้โดยละเอียด ดังนั้น       
ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการให้คะแนนตามองค์ประกอบที่ 1 และที่ 2 เป็นการไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เป็นเพียงการ
กล่าวอ้างอย่างลอยๆ  โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดๆ ที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าว จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ 

2. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีความอาวุโสมากกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จึงควรได้รับการพจิารณาให้
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า   ปรากฏตามบัญชีการให้คะแนนประเมินศักยภาพฯ (ตามองค์ประกอบที่ 
1-8) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 92.66 คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 89.49 คะแนน ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 4 จึงมีคะแนนสูงกว่าผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่จำต้องนำหลักความอาวุโส ในราชการมาใช้พิจารณาการย้ายครั้งนี้
แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

3. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และนายอุดม เหลืองสด ซึ่งเป็นอนุกรรมการของ ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1 (วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ) และที่ 
2 (ความรู ้ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา) จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื ่อมีมติในการย้ายผู ้บริหาร
สถานศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ที่ 2 เนื่องจากถือเป็นผู้ที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลาง  

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า   ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  ได้กำหนดให้     
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ที่ 2 ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
การย้าย พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วนำผลมาพิจารณาจัดเรียงลำดับ ก่อนนำเสนอผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 พิจารณาต่อไป จากข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์การย้ายฯ จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีฐานะเป็นทั้ง
กรรมการและเลขานุการของผู ้ถูกฟ้องคดีที ่ 1 และเป็นอนุกรรมการและเลขานุการของผู ้ถูกฟ้องคดีที่ที่ 2 ส่วน         
นายอุดม เหลืองสด มีฐานะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และเป็นประธานอนุกรรมการของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ที่ 2 นั้น เป็นไปตามนัยข้อ 7 และข้อ 9 ของคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นกรณี
ที่ไม่อาจถือว่าบุคคลทั้งสองมีเหตุซึ่งมีภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไม่มีผลทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ
รับฟังได้ 

4. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ครั้งที่ 9/2561เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
มีองค์ประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย การมีมติใดๆ ในการประชุม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น 
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ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 22 และคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 คดีน้ีจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มีกรรมการมาประชุม จำนวน 10 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
และศึกษาธิการภาค 4 ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ จึงขอให้ที่ประชุมจึงเลือกกรรมการที่มาประชุมเพื่อทำหน้าที่
ประธานกรรมการช่ัวคราว ที่ประชุมมีมติเลือกนายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ทำหน้าที่การประชุมช่ัวคราว กรณีจึงเป็นไป
ตามมาตรา 16 และ มาตรา 22 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 และเป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 
19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  ที่ได้กำหนดให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานฯ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็น
กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะในเรื่องดังกล่าว จึงไม่อาจนำเรื่องการรักษาราชการแทนตาม พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับกรณีนี้ได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

5. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  อีกหนึ่งชุด 
จึงทำให้การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า   ผู ้ถูกฟ้องคดีที ่ 3 ได้มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสบริสุทธ์ิยุติธรรม และสามารถตรวจสอบ
ได้ กรณีจึงเป็นการแบ่งหน้าที่ในการประเมินศักยภาพฯ ระหว่างคณะทำงานรวบรวมข้อมูลฯ กับการผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
จึงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ฟ้องคดี ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

6. ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู ้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 มติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุกเขต  ใน
จังหวัดให้ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างพร้อมทั้งแจง้รายละเอียดองค์ประกอบให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาได้ทราบทั่วกนั 
และได้มีหนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันเดียวกันก็ได้มีการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ครั้งที่ 9/2561 เพื่อประเมินศักยภาพฯ ดังนั้น
ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

 

ดังนัน้เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดอันทำให้รับฟังได้ว่า มติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงต้องถือว่ามติมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฉะนั้นคำสั่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 534/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ที่ให้ย้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยเป็นไปตามมตขิอง       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 

พิพากษายกฟ้อง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 220-249  ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.7  เรื่อง    สถานท่ีตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 

ด้วยปัจจุบันสำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้อาคารชั ้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เป็นสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ชั ่วคราว 
เนื่องจากปัจจุบนัสถานที่ดังกล่าวแออัด คับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกต่อผูม้าติดตอ่
ราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บริเวณช้ัน 3 อาคาร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า)  เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวระหว่างดำเนินการขอใชท้ี่
ราชพัสดุเพื่อจัดสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

   

บัดนี ้  คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั ้งที ่ 3/2563            
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  ไดม้ีมตอินุญาตให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใช้อาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานช่ัวคราว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1   เรื ่อง    ขออนุญาตการดำเนินการรวมสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอการขออนุญาตการดำเนินการรวมสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี    
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 หมวด 
2 การรวมสถานศึกษา ข้อ 9 (1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติ ดังนี ้ 

ระดับสถานศึกษา  
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
              สถานศึกษาจัดทำข้อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษาตามแบบ

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
2. การจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  
              สถานศึกษาร่วมกันจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา  โดยมีผู ้บริหาร ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา  
3. การรับฟังความคิดเห็น  
              สถานศึกษาที่จะรวมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ปกครอง

นักเรียนและชุมชนและการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึ่งใน
การรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้  

3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า  
3.5 ผู้นำทางการศึกษา ผู้นำศาสนา  

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา  
              สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำเสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  (เดิมเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา)  

5. การรวมสถานศึกษา  
              เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี (เดิมเสนอคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา) ให้สถานศึกษาดำเนินการรวมสถานศึกษาได้  
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
การดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน1 โรงเรียน บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไปเรียนรวมกับ บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้รบัสิทธิ
โอกาสและคุณภาพการศึกษาที่สูงข้ึน ส่งผลถึงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่เพิ่มสงูข้ึน โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1  ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 หมวด ๒ การรวมสถานศึกษา ข้อ ๙ (๑) ที่ได้
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษาไว้ โดยทำการตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัด
การศึกษา และ School Mapping ในเขตพื้นที่การศึกษา และแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก จังหวัดกาญจนบรุี 
ปีงบประมาณ 2562 – 2565 (โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1) ประกอบการ
พิจารณาการรวมสถานศึกษาทั้งสองแห่ง และได้มีการดำเนินการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้า
อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ดังนี้ 
   1. โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
โดยสรุปเบื้องต้น บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)  จัดการศึกษาระดับ อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมี
นักเรียน 31 คน  ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 2 คน ลูกจา้ง
ช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 2 คน ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 5/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ
กลั่นกรองการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการรวม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์) ดังนี้ 

1.1 ให้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 และ 6 
จำนวน 8 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีกา รศึกษา 
2563        

1.2 ให้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)ระดับอนุบาลและ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1- 4 จำนวน 23 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2564 

2. โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
ร่วมกันจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง 
ร่วมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 

3. โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
ทำการรับฟังความคิดเห็น โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผูป้กครอง นักเรียนและชุมชน และ
การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรบัฟังความ คิดเห็น ซึ่งใน การรับฟังความคิดเหน็
นี้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  2)ณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 4) ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 5) ผู้นำทางการศึกษา ผู้นำศาสนา  

4. โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 
เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับ
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สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ตามแนวปฏิบัติเดิมเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา)  

5. การรวมสถานศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรวมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การ
ไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) แล้วให้โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การ
ไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ดำเนินการรวมสถานศึกษา 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้วเห็นควรขอเสนอการขออนุญาตการดำเนินการ

รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 
(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ขอรวมกับโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) โดย 

1 ให้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 8 คน 
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

2 ให้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)ระดับอนุบาลและ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 4 
จำนวน 23 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอการขออนุญาตการดำเนินการรวมสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี ขอรวมกับโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดย 

1 ให้นำนักเรียนโรงเรยีนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 8 คน 
ไปเรียนรวมกับโรงเรียน บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

2 ให้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)ระดับอนุบาลและ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 4 
จำนวน 23 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2564 

 

มติ กศจ.  เห็นชอบตามที่เสนอ   
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

6.1   เรื่อง การจัดสรรอัตราขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจาก
การเกษียณอายรุาชการ เมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ีขออนุมัตจิัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  231 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 53  ตำแหน่ง 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 68 ตำแหน่ง 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  28 ตำแหน่ง 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  19  ตำแหน่ง 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน  63  ตำแหน่ง 
 

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

(มาตรา  41 และมาตรา 43) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง  เกณฑ์อัตรากำลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง  เกณฑ์อัตรากำลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 

วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2558 เรื่อง  การปรับปรุงการ

กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5719 ลงวันที่      

25 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 

7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การปฏิรปู
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5719 ลงวันที่      

25 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2  ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปบริหารจัดการตาม
ความสำคัญจำเป็น รวมถึงดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหรือปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ 
ที่ ก.ค.ศ. และ คปร.กำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติรองรับการ
บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการทุนต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
ย้าย เพื่อทดแทนข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการทันที เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพื่อ
พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดที่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานกำหนด  โดยพิจารณาจากข้อมูล
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 20  กรกฎาคม  
2563 และสงวนอัตราว่างร้อยละ 25 ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้สำหรับดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ  เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่  ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2557  
รายละเอียด ดังนี้ 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีบุร ี ม ีอ ัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราเกษียณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  (ในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)  ดังนี ้

อัตราว่างเกษียณ จำนวน 
อัตราท่ีได้รับคืน 

(จำนวน) 
หมายเหต ุ

สพป.กาญจนบุรี เขต 1   53 53 เท่าเดิม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 3  
ครูผูส้อน 50 50  
สพป.กาญจนบุรี เขต 2   68 68 เท่าเดิม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 14 14  
ครูผูส้อน 54 54  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3   23 28 เท่าเดิม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 5  
ครูผูส้อน 23 23  
สพป.กาญจนบุรี เขต 4   37 19 น้อยกว่าเดิม 18 อัตรา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 6 4  
ครูผูส้อน 31 15  
สพม. เขต 8   39 63 มากกว่าเดิม 24 อัตรา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 6 6  
ครูผูส้อน 33 57  
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4.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน  รายละเอียด ดังนี ้
4.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รบัจดัสรรคืน จำนวน 53 .

อัตรา (เท่ากับอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน  53  อัตรา)     
4.1.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  3  อัตรา 
4.1.2  ตำแหน่งครูผูส้อน  จำนวน 50 อัตรา  ดังนี้ 

                                        -  จัดสรรสำหรับบรรจุนกัศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน                    
                                           จำนวน 14  อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบรหิารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน 36  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนรอ้ยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 9  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  7 หน้า 250-251) 
 

4.2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 68 
อัตรา  (เท่ากับอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 68 อัตรา)  

4.2.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  14 อัตรา 
4.2.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 54 อัตรา  ดังนี้ 

                                        -  จัดสรรสำหรับบรรจุนกัศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน                    
                                           จำนวน 18 อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  36  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 9 อัตรา  

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 หน้า  252-255 ) 
 

4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 28
อัตรา  (เท่ากับอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 28 อัตรา )  

4.3.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  5  อัตรา 
4.3.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  23  อัตรา  ดังนี้ 

                                        -  จัดสรรสำหรับบรรจุนกัศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน                    
                                           จำนวน  8 อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบรหิารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  11  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนรอ้ยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 4  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 หน้า 256 ) 
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4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 19 
อัตรา (น้อยกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 18 อัตรา  โดยส่งคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา 
เนื่องจากไม่มีโรงเรียนตามเงื่อนไข คปร. และตำแหน่งครูผู้สอน ที่ต้องเกลี่ยให้ สพท. อื่น จำนวน 16 อัตรา)  

   4.4.1  ตำแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา  จำนวน  4  อัตรา 
                              4.4.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 15  อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จัดสรรสำหรับบรรจุนกัศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน                    
                                           จำนวน 8 อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบรหิารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  7  อัตรา ทั้งนี้ ให้สงวน
อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนรอ้ยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 2  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10 หน้า 257-258) 
 

4.5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้รบัจัดสรรคืนมากกว่าอัตราเกษียณอายุ
ราชการ  คณะกรรมการบรหิารอัตรากำลงัระดับเขตพื้นที่ พิจารณาให้จังหวัดกาญจนบรุี จำนวน 63 อัตรา                                 
                                4.5.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  6 อัตรา 
                                4.5.2  ตำแหน่งครูผู้สอน               จำนวน 57 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จัดสรรสำหรับบรรจุนกัศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน                    
                                           จำนวน   15 อัตรา     
            -   จัดสรรสำหรบับรรจุนักศึกษาทุน สควค.รุ่นที่ 3 – 5   จำนวน 1 อัตรา  
                                          -   จัดสรรคืนเพื่อบริหารจดัการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  31  อัตรา ทั้งนี้ ให้
สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนรอ้ยละ 25   เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 10 อัตรา  

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 หน้า 259-261) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้ง

คณะทำงานและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรอัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเงื ่อนไขที ่ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
กำหนด จึงเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563   เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาที ่ได้ร ับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน  231 
ตำแหน่ง 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอัตราออกคำสั่งกำหนดตำแหน่งฯ 
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.2   เรื่อง การเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 , เขต 3 , เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่ง และอัตรา

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ์ 
ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 29 
ตำแหนง่ ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 11 ตำแหน่ง 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 7 ตำแหน่ง 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 7 ตำแหน่ง 

4. สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 4 ตำแหน่ง 
 

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

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่ อง     
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 ,เขต 3 , เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีตำแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) 
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 29 อัตรา ดังนี้  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน อัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ์ อันดับ ขั้น 

1 ครู/รร.บ้านหนองสามพราน เมือง 313 คศ.3 58,390 +1 
2 ครู/รร.บ้านห้วยน้ำขาว เมือง 333 คศ.3 58,260 +3 
3 ครู/รร.บ้านห้วยน้ำขาว เมือง 1704 คศ.3 31,060 +3 
4 ครู/รร.บ้านรางสะเดา ท่าม่วง 1221 คศ.3 41,620 +1 
5 ครู/รร.วัดหนองตะครอง ท่าม่วง 1748 คศ.3 58,390 +1 
6 ครู/รร.อนุบาลด่านมะขามเตีย้ ด่านมะขามเตี้ย 402 คผช. 17,010 +3 
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ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน อัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ์ อันดับ ขั้น 

7 ครู/รร.อนุบาลด่านมะขามเตีย้ ด่านมะขามเตี้ย 5802 คศ.3 58,390 +3 
8 ครู/รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง ด่านมะขามเตี้ย 828 คศ.3 58,390 +1 
9 ครู/รร.บ้านดงเสลา ศรีสวัสดิ์ 33389 คศ.3 45,150 +1 

10 ครู/รร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ 2715 คศ.1 21,540 +1 
11 ครู/รร.บ้านองหลุ ศรีสวัสดิ์ 1525 คศ.3 55,570 +1 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน อัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ์ อันดับ ขั้น 

1 ครู/รร.บ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค 1447 คศ.2 28,240 +1 
2 ครู/รร.พุทธวิมุติวิทยา ไทรโยค 2904 คศ.3 31,850 +1 
3 ครู/รร.บ้านแก่งจอ ไทรโยค 2813 คศ.3 36,370 +7 
4 ครู/รร.บ้านดินโส ทองผาภูมิ 2975 คศ.2 24,330 +1 
5 ครู/รร.บ้านท่ามะเดื่อ ไทรโยค 1532 คศ.3 35,300 +3 
6 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุรี สังขละฯ 81732 คศ.3 37,700 +7 
7 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุรี สังขละฯ 3814 คศ.3 43,440 +7 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน อัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ์ อันดับ ขั้น 

1 ครู/รร.บ้านวังใหญ่ บ่อพลอย 3263 คศ.3 58,390 +1 
2 ครู/รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) บ่อพลอย 3382 คศ.1 21,190 +3 
3 ครู/รร.บ้านสามยอด บ่อพลอย 4567 คศ.3 58,390 +1 
4 ครู/รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4449 คศ.3 54,480 +2 
5 ครู/รร.บ้านหนองตาเดช หนองปรือ 421 คศ.3 58,390 +1 
6 ครู/รร.บ้านน้ำโจน เลาขวัญ 4467 คศ.4 64,860 +1 
7 ครู/รร.บ้านบะลังกา เลาขวัญ 4399 คศ.2 41,620 +1 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน อัตรากำลังครู 
เกินเกณฑ์ อันดับ ขั้น 

1 ครู/ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ศรีสวัสดิ์ 54379 คศ.1 18,910  + 4 
2 ครู/ร.ร.พนมทวนพิทยาคม พนมทวน 33096 คศ.1 19,030  + 2 
3 ครู/ร.ร.หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ 24135 คศ.3 37,200  + 1 
4 ครู/ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม ห้วยกระเจา 33383 คศ.3 58,390  + 2 

2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที ่มีอ ัต รากำลังสายงาน 
การสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555  
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3. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลงัในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอตัราว่างที่เกนิ
เกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้
พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที ่ ตำแหน่ง

เลขที่ 
ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ เกิน

เกณฑ์ 
เงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ 

ที่กำหนดใหม่ 
ขาด

เกณฑ์ อันดับ ขั้น 
1 313 ครู/รร.บ้านหนองสามพราน/อ.เมืองฯ +1 คศ.3 58,390 ครู/รร.บ้านสระเศรษฐี/อ.ท่าม่วง -2 

2 333 ครู/รร.บ้านห้วยน้ำขาว/เมืองฯ +3 คศ.3 58,260 ครู/รร.บ้านหัวนา/อ.เมือง -1 

3 1704 ครู/รร.บ้านห้วยน้ำขาว/เมืองฯ +3 คศ.3 31,060 ครู/รร.วัดท่ามะขาม/อ.เมือง -1 

4 1221 ครู/รร.บ้านรางสะเดา/อ.ท่าม่วง +1 คศ.3 41,620 ครู/รร.านหนองแก(สามัคคีวิทยา)/อ.เมือง -1 

5 1748 ครู/รร.วัดหนองตะครอง/อ.ท่ามว่ง +1 คศ.3 58,390 ครู/รร.บ้านห้วยไร่/อ.ท่าม่วง -1 

6 402 ครู/รร.อนุบาลด่านมะขามเตีย้/ อ.ด่านฯ +2 คผช. 17,010 ครู/รร.อนุบาลท่าม่วง/อ.ท่าม่วง -1 

7 5802 ครู/รร.อนุบาลด่านมะขามเตีย้/ อ.ด่านฯ +2 คศ.3 58,390 ครู/รร.บ้านท่ามะเฟือง/อ.ด่านฯ -1 

8 828 ครู/รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง/อ.ด่านฯ +1 คศ.3 58,390 ครู/รร.วัดหนองพังตร/ุอ.ท่าม่วง -1 

9 33389 ครู/รร.บ้านดงเสลา/อ.ศรีสวัสดิ ์ +1 คศ.3 45,150 ครู/รร.บ้านแก่งหลวง/อ.เมือง -1 

10 2715 ครู/รร.อนุบาลศรีสวัสดิ์/อ.ศรีสวัสดิ ์ +1 คศ.1 21,540 ครู/รร.บ้านห้วยตลุง/อ.ท่าม่วง -4 

11 1525 ครู/รร.บ้านองหลุ/อ.ศรีสวัสดิ ์ +1 คศ.3 55,570 ครู/รร.บ้านท่าทุ่ม/อ.เมือง -4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที ่ ตำแหน่ง

เลขที่ 
ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ เกิน

เกณฑ์ 
เงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ 

ที่กำหนดใหม่ 
ขาด

เกณฑ์ อันดับ ขั้น 
1 1447 ครู/รร.บ้านท่าทุง่นา/อ.ไทรโยค +1 คศ.2 28,240 ครู/รร.บ้านช่องแคบ/อ.ไทรโบต -1 

2 2904 ครู/รร.พุทธวิมตุิวิทยา/อ.ไทรโยค +1 คศ.3 31,850 ครู/รร.บ้านพุเตย/อ.ไทรโยค -1 

3 2813 ครู/รร.บ้านแก่งจอ/อ.ไทรโยค +7 คศ.3 36,370 ครู/รร.บ้านยางโทน/อ.ไทรโยค -2 

4 2975 ครู/รร.บ้านดินโส/อ.ทองผาภูมิ +1 คศ.2 24,330 ครู/รร.บ้านหนองเจริญ/อ.ทองผาภูมิ -1 

5 1532 ครู/รร.บ้านท่ามะเดื่อ/อ.ไทรโยค +3 คศ.3 35,300 ครู/รร.บ้านยางโทน/อ.ไทรโยค -2 

6 81732 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุรี/อ.สังขละบุรี +7 คศ.3 37,700 ครู/รร.สามัคคธีรรมานุสรณ์/อ.ไทรโยค -1 

7 3814 ครู/รร.อนุบาลสังขละบุร/ีอ.สังขละบุรี +7 คศ.3 43,440 ครู/รร.บ้านวังโพธิ์/อ.ไทรโยค -1 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที ่ ตำแหน่ง

เลขที่ 
ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ เกิน

เกณฑ์ 
เงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ 

ที่กำหนดใหม่ 
ขาด

เกณฑ์ อันดับ ขั้น 
1 3263 ครู/รร.บ้านวังใหญ่/อ.บ่อพลอย +1 คศ.3 58,390 ครู/รร.บ้านหนองหวาย/อ.บ่อพลอย (-1) 
2 3382 ครู/รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) /อ.บ่อพลอย +3 คศ.1 21,190 ครู/รร.บ้านหนองกระทุ่ม/อ.บ่อพลอย (-1) 
3 4567 ครู/รร.บ้านสามยอด/อ.บ่อพลอย +1 คศ.3 58,390 ครู/รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง/อ.บ่อพลอย (-1) 
4 4449 ครู/รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย/อ.เลาขวัญ +2 คศ.3 54,480 ครู/รร.บ้านหนองประดู่/อ.เลาขวัญ (-1) 
5 421 ครู/รร.บ้านหนองตาเดช/อ.หนองปรือ +2 คศ.3 58,390 ครู/รร.บ้านหนองใหญ่/อ.เลาขวัญ (-1) 
6 4467 ครู/รร.บ้านน้ำโจน/อ.เลาขวัญ +1 คศ.4 64,860 ครู/รร.อนุบาลหนองปรือ/อ.หนองปรือ (-1) 
7 4399 ครู/รร.บ้านบะลังกา/อ.เลาขวัญ +1 คศ.2 41,620 ครู/รร.บ้านหนองแสลบ/อ.เลาขวัญ (-1) 



29 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

การพิจารณาเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที ่ ตำแหน่ง

เลขที่ 
ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ เกิน

เกณฑ์ 
เงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ 

ที่กำหนดใหม่ 
ขาด

เกณฑ์ อันดับ ขั้น 
1 54379 ครู/รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม/อ.ศรีสวัสดิ ์  + 4 คศ.1 18,910 ครู/รร.หนองรีประชานิมิต -2 
2 33096 ครู/รร.พนมทวนพิทยาคม /อ.พนมทวน  + 2 คศ.1 19,030 ครู/รร.อุดมสิทธศิึกษา -3 
3 24135 ครู/รร.หนองปรือพิทยาคม /อ.หนองปรือ  + 1 คศ.3 37,200 ครู/รร.ด่านมะขามเตี้ยวทิยาคม -2 
4 33383 ครู/รร.ห้วยกระเจาพิทยาคม /อ.ห้วยกระเจา  + 2 คศ.3 58,390 ครู/รร.ประชามงคล -3 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า  การตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และ

อัตราเงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนด   ในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำ
กว่าเกณฑ์  จำนวน 29 ตำแหน่ง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563   เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอนที่เกิน

เกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 
29 ตำแหน่ง 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง ออกคำสั่งตัด
โอนตำแหน่งฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.3   เรื่อง     ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไป
กำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ สังกัดสำนกังาน           
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จำนวน 1 อัตรา 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

             1. มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
             2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที ่ 14 มิถุนายน 2555 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาทีม่ีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 อัตรา
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มผีู้ได้รับการแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 585/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนี้   

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่

ตำแหน่ง 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความขาด/

เกิน 
หมาย
เหตุ ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

สายงานบริหารสถานศึกษา  
1 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย/                   

อ.ด่านมะขามเตี้ย 

รอง 
ผอ.ร.ร. 

382 1 15 16 2 17 19 ผบ +1
ผส.+2 

 

2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง           
สายงานบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
งานบริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555  

              3. ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อประกอบการพิจารณา           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
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      4. เพื ่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่             
ก.ค.ศ.กำหนด  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตรา
ว่างข้าราชการครูฯ สายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
              5. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาเกลี่ยอัตราว่าง
ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที ่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่              
ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้  

            การพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่งใหม่ท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ 
 
 
ที่ 
  

ช่ือ-สกุล 

 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/
หน่วยงาน

การศึกษาเดิม 

 
เกิน 

เกณฑ์ 

 
เงินเดือน ตำแหน่ง/หน่วยงาน

การศึกษา 
ที่กำหนดใหม ่

 
ขาด 

เกณฑ์ 

 
หมาย 
เหตุ 

เลขที่  อันดับ ข้ัน   
1 น.ส.ทิพวรรณ 

      เดชตรียภพ 
382 รอง ผอ.ร.ร./ 

ร.ร.อนุบาลด่าน
มะขามเตี้ย/             
อ.ด่านมะขาม
เตี้ย 

+1 คศ.3 36,260 รอง ผอ.ร.ร./ 

วัดทุ่งลาดหญ้า”ลาดหญ้า
วิทยา”/อ.เมืองกาญจนบุรี 

-1  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนตำแหน่ง ตำแหนง่เลขที่

และอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการบริหารสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษา
ที่มีอัตรา กำลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอ  

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่             
ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานบริหาร

สถานศึกษา จากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลัง   ต่ำกว่า
เกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน  1 อัตรา 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอั ตราเงินเดือน และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4   เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม 2563) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตกิารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั ้งที ่ 2 (๑ ตุลาคม 2563) ซึ ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้   

 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ  ๔1 คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563        จำนวน    ๑,640,230.๐๐  บาท  
     1.2  วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน         49,042.88  บาท 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการ  ๔3  คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563        จำนวน  1,585,060.00  บาท 
     1.2  วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน   47,393.29  บาท 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการ  30 คน 
     1.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563        จำนวน       851,290.00  บาท 
     1.2  วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทั้งสิ้น      จำนวน         25,453.57  บาท 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการ 29 คน 
 1.1 เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563         จำนวน      ๗45,92๐.๐๐  บาท 
 1.2 วงเงินที่ได้รบัจัดสรรทัง้สิ้น      จำนวน        ๒๒,303.01  บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือน  หมายเลข 1) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติร ะ เบี ยบ

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

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

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

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามม าตรา 38 ค.(2) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

8.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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9.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงนิเดือนสงูกว่าข้ันสูงของตำแหน่งทีไ่ด้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหนง่
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

10.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

11.  ประกาศคณะกรรมการข ับ เคล ื ่ อนการปฏ ิร ูปการศ ึ กษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิ ก าร  
ในภูม ิภาค  เร ื ่อง  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน  ๔1  คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ  
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563  จำนวน  1,640,230.๐๐  บาท  
     1.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น         จำนวน       ๔9,042.88  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือนหมายเลข 2 สพป.กจ.1)       
ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 49,040.42 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 49,042.88
บาท)  คงเหลือเงิน 2.56 บาท    
  1.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  1  ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเปน็เวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ณฐมน หมื่นเพชร 
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
       1.4  ผลการประเมินในระดับ            ดีเด่น      จำนวน  41  ราย 
 ดีมาก      จำนวน   -    ราย 

ดี   จำนวน   -    ราย 
พอใช้      จำนวน   -    ราย 
ปรับปรุง   จำนวน   -    ราย 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน  ๔3  คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      2.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563        จำนวน  1,585,060.00  บาท  
     2.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น               จำนวน       47,393.29  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือนหมายเลข 2 สพป.กจ.2)    
ทั้งนี้  สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 47,393.23 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 47,393.29 
บาท) คงเหลือเงิน ๐.06 บาท    
       2.3  ผลการประเมินในระดบั           ดีเด่น     จำนวน  ๔3  ราย  
                          ดีมาก     จำนวน  -    ราย 

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

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 30 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      3.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563  จำนวน  851,290.00 บาท  
     3.2  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น         จำนวน    25,453.57 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ รายละเอียดตามเอกสารการเลื ่อนเงินเดือนหมายเลข 2 สพป.กจ.3)      
ทั้งนี้  สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 25,450.00 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  25,453.57 
บาท)  คงเหลือเงิน  3.57  บาท    

  3.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดอืน จำนวน  5  ราย ดังนี้ 
  - เกษียณอายุราชการ เงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ จำนวน  1  ราย 
 - บรรจเุข้ารบัราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน  4  ราย 
  3.4  ผลการประเมินในระดับ            ดีเด่น     จำนวน   26  ราย 
           ดีมาก     จำนวน    4  ราย 
                                                                                   ดี  จำนวน    -   ราย 
                                                                                   พอใช้     จำนวน    -   ราย 
                                                                                   ปรับปรุง    จำนวน    -   ราย 
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 4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 29 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

4.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน         745,920.00   บาท  
4.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น         จำนวน          22,303.01   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือนหมายเลข 2 สพป.กจ.4)     
ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงนิเดือนทั้งสิ้น จำนวน 22,300 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  22,303.01 บาท)  
คงเหลือเงิน 3.01 บาท    

4.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  3  ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน    3   ราย 
4.4  ผลการประเมินในระดับ                          ดีเด่น     จำนวน  18  ราย 
       ดีมาก     จำนวน    8  ราย 
                                                                     ดี  จำนวน     -  ราย 
                                                                     พอใช้     จำนวน     -   ราย 
                                                                     ปรับปรุง จำนวน     -   ราย 
 

5. การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนในแต่
ละประเภทและระดับตำแหน่ง  

7. การกำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ดีเด่น            คะแนน  90    ข้ึนไป 
ระดับ ดีมาก            คะแนน  80 – 89 %                         
ระดับ ดี                  คะแนน  70 - 79 %                
ระดับ พอใช้             คะแนน  60 – 69 %                
ระดับต้องปรับปรุง    คะแนน  ต่ำกว่า  60 %  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนรวมและวงเงินที ่ใช้เลื่อน

เงินเดือน ณ วันที่ ๑ กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
เรียบร้อยแล้ว 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัตกิารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - 4 

2.  ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ใน
กรณีดังต่อไปนี้       

2.๑  กรณีที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

2.๒  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลือ่นเงนิเดือนได้ ตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานที่ช่วยราชการ เสนอให้เลื่อนเงินเดอืน
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

เพื ่อประโยชน์ของทางราชการและให้การดำเนินการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย
ที่ทางราชการกำหนด  ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด 

2.3  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างสงักัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5   เรื่อง    การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาและการเลือ่น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม 2563) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัตกิารจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) และผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  รวมทั้งสิ้น 6,203 ราย ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135  ตอนที่ 76 ก  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่
ด่วนที่สุด ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้ง
ที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
-  กลุ่มที่ 1 จำนวน  1,469  ราย  
-  กลุ่มที่ 2   จำนวน         3  ราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
-  กลุ่มที่ 1 จำนวน  1,051  ราย  
-  กลุ่มที่ 2   จำนวน        ๔   ราย   

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
-  กลุ่มที่ 1 จำนวน    ๑,๒62   ราย  
-  กลุ่มที่ 2   จำนวน           ๑   ราย   

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
-  กลุ่มที่ 1 จำนวน    ๑,๐๓6   ราย  
-  กลุ่มที่ 2   จำนวน           ๓   ราย   

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (เฉพาะในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)    
-  กลุ่มที่ 1 จำนวน     1,551   ราย  
-  กลุ่มที่ 2   จำนวน            5   ราย  
 

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

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

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

เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ       

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. คำส ั ่ งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ  ท ี ่  ๑6/๒๕๖๐ เร ื ่อง การบร ิหารงานบุคคล                        

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
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7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าข้ัน
ต่ำหรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

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

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

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

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

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

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

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

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

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
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
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียน กฎ ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ ่งมีผลใช้บังคับตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมานั้น และหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ด่วนที่สุด ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ดังนี้  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลื่อน
เงินเดือนที่ได้รับจัดสรรอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 ภายในกลุ่ม 

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

4. การพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดำเนินการ               
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562
แล้ว ขอให้คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ดังนี้ 

4.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพืน้ฐาน ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
 4.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

-  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O – Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

- ผลการประเมินการคัดเล ือกนักเร ียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื ่อร ับรางวัล
พระราชทาน 

- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์      
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC AWARDS) 

- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเปน็องค์ประกอบในการพจิารณา
ดังกล่าว 

5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น  
- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 70 

คะแนน) 
- องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

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

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

 

อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการคำนวณ 

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

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

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

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

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

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

15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 

 
7. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 

วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 1,472 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3  สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือน  หมายเลข  3) 

      1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563   จำนวน   49,803,980.00  บาท  
     2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน     1,494,119.40  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 กันยายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลือ่นเงนิเดือนทั้งสิน้ จำนวน 1,494,109.11 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น  1,494,119.40 บาท)  คงเหลือเงิน 10.29 บาท    

  3)  เสนอกรณีไม่ได้เลือ่นเงินเดือน จำนวน  24 ราย ดังนี ้
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน  17 ราย 
  - เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มข้ัน จำนวน 6 ราย 
  - ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน  1 ราย 

 4) เสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึ งแก่ความ
ตาย ราย นายกิติคุณ ศิลยานันท์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อันดับ คศ.1 เลขที่ตำแหน่ง 760 อัตรา
เงินเดือน 19,930 บาท ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ซึ่งข้าราชการรายดังกล่าว ได้ปฏิบัติราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย (ปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563) เป็นระยะเวลา 5 เดือน 4 วัน) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตามนัยข้อ 10 (5) ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 แต่ถึง
แก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 
2563 ดังนี ้
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5) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ดังนี้ 

 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  1,003  ราย 
                                ดีมาก     จำนวน    368   ราย 
                                     ดี  จำนวน      92   ราย 
                                     พอใช้     จำนวน       8    ราย 
                                     ปรับปรุง จำนวน       1    ราย 
 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน ๑,๐55 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 4) 

      1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่  1 กันยายน 2563 จำนวน  36,210,730.00 บาท  
     2) เงินที่ ใ ช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้ งสิ้น            จำนวน     1,086,321.90   บาท  

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 กันยายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน  1,086,314.24  บาท (จากวงเงนิที่ใช้
เลื่อนได้ทั้งสิ้น  1,086,321.90  บาท)  คงเหลือเงิน 7.66  บาท    

3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน   40   ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน   40   ราย 
 - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน...............-..................ราย 
 - ลาเกินกำหนด จำนวน...............-...................ราย 
 - ลาออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน.................-.................ราย 
๔) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน   996   ราย 
    ดีมาก     จำนวน     ๔0   ราย 
                                      ดี  จำนวน     10   ราย 
                                      พอใช้     จำนวน       7    ราย 

                                                 ปรับปรุง จำนวน      2   ราย 
 
 
 
 
 

ช่ือ –ช่ือสกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน/
ระดับการ
ประเมิน 

อันดับ เงินเดือนก่อน
เลื่อน 

ร้อยละท่ีได้
เลื่อน 

ฐานในการ
คำนวณ 

เงินท่ีได้
เลื่อน 

เลื่อนให้ไดร้ับ หมาย
เหต ุ

นายกิติคุณ ศิลยานันท์ อนุบาล
กาญจนบุรี 

70/ดี คศ.1 19,930 2.00 22,780 460 20,390  
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9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน  1,263 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือน  หมายเลข 5) 

1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563   จำนวน   34,630,450.00  บาท  
2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน     1,038,913.50   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 กันยายน 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน  1,038,909.70  บาท (จากวงเงนิที่ใช้
เลื่อนได้ทั้งสิ้น   1,038,913.50 บาท) คงเหลือเงิน  3.80  บาท    

3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 52 ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน  47  ราย 
 - ได้รับโทษตัดเงินเดือน จำนวน  1  ราย 
 - เกษียณอายุราชการเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  จำนวน  4  ราย 
      - ลาเกินกำหนด ลาจำนวนครั้งเกินกำหนดและผลการประเมนิปรับปรุง  จำนวน.... -......ราย  
 - ลาออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน.................-.................ราย 
๔) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓ ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน    818   ราย 
    ดีมาก     จำนวน    371   ราย 
                                      ดี  จำนวน      55   ราย 
                                      พอใช้     จำนวน        7   ราย 
                                      ปรับปรุง จำนวน      12   ราย 

10. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
ว ันท ี ่  1 ก ันยายน 2563 จำนวน ๑ ,๐๓9 คน วงเง ินงบประมาณสำหรับการเล ื ่อนเง ินเด ือนร้อยละ 3                    
สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือน  หมายเลข 6) 

1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2563   จำนวน   32,213,600.00   บาท  
2)  เงินที่ใช้เลือ่นเงินเดือนได้ทัง้สิ้น                 จำนวน        966,408.00   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2              
(1 ตุลาคม 2563) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 966,395.56 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น 966,408.00 บาท)  คงเหลือเงิน 12.44 บาท    

3)  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน   34   ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน   2๙   ราย 
 - เกษียณอายุราชการ เงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ  จำนวน  5  ราย 
4) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4  ดังนี ้
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน   545   ราย 
    ดีมาก     จำนวน   451   ราย 
                                      ดี  จำนวน     38   ราย 
                                      พอใช้     จำนวน       ๕   ราย 
                                      ปรับปรุง จำนวน        -    ราย 
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11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) มีจำนวน
ข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 1,556 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 
ร้อยละ3 สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารการเลื่อนเงินเดือน  หมายเลข 7) 

1) เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน   46,556,760   บาท 
2) เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น                 จำนวน  1,396,702.80  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่ อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2            
(1 กันยายน 2563) ทั้งนี้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,396,672.40 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น 1,396,702.80  บาท) คงเหลือเงิน 30.40 บาท (วงเงินคงเหลือนำไปพิจารณาร่วมในส่วนจังหวัดราชบุรี) 

3) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 32 ราย ดังนี้ 
  - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน       จำนวน 22 ราย 
  - เกษียณและเงินเดือนเต็มข้ัน                             จำนวน   8 ราย 
  - เจ้าตัวไม่ขอรับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากเกษียณ   จำนวน   2 ราย 
4) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน เนื่องจากบรรจุไม่ถึง 4 เดือน 
      (ไม่ได้นับมีตัว 1 กันยายน 2563)    จำนวน  1 ราย 
5) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น จำนวน  764  ราย 
                       ดีมาก จำนวน  520  ราย 
                       ดี จำนวน  244  ราย 
                       พอใช้ จำนวน    22  ราย 
                                 ปรับปรุง จำนวน    6   ราย (บรรจุไม่ถึง 4 เดือน) 

12. คณะกรรมการพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ได้กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินทีไ่ด้รบั
จ ัดสรร เพื ่อเล ื ่อนเง ินเดือนข้าราชการในเขตพื ้นที ่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนด                           
โดยผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา  และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส่ และ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึง ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอื่น 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนรวมและวงเงินที ่ใช้เลื่อน

เงินเดือน ณ วันที ่ ๑ กันยายน 2563 ซึ ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด เรียบร้อยแล้ว             
จึงเห็นสมควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2             

(1 ตุลาคม 2563) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 

2. ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว                 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้       

3.๑  กรณีที ่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ ่มเติมหรือมีกรณีอื ่นใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

3.๒  การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมี
คำสั่งรับโอน/รับย้าย ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย 

3.3  การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ              
มีคำสั่งรับโอนก่อนการเลื ่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที ่ หน่วย งานที่รับโอนถือว่าเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคำสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับตัวก็ตาม 

3.4 การช่วยราชการ ให้นับตัวในหน่วยงานที่ช่วยราชการ  ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการให้กลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 กันยายน 2563 ให้นับตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด 

3.5 สำหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

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

3.6.1 ผ ู ้ อำนวยการสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่ ก ารศ ึกษาแจ ้ งผลการเล ื ่อนเง ินเด ือนให้                     
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ,เจ้าหน้าที่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน(ถ้ามี) , ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ 

3.6.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และข้าราชการสายงานการสอนทราบ ทราบ 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.6   เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี  พ.ศ. 2563 (ยื่นคำร้อง
ขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 ราย แยกเป็น 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  3  ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  20  ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  3  ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  2  ราย 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)  จำนวน  5  ราย 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่ 19/2560 ส ั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

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

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที ่ 1 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/961 ลงวันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื ่อง คำอธิบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
การย้ายกรณปีกต ิ
1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 
2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 
หน้า 262-270) 

ทั ้งนี ้ ม ีข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา ส ังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 ราย สรุปดังนี้ 
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ท่ี สังกัด 
ตำแหน่ง ผอ.รร. 

รวม หมายเหตุ 
ในจังหวัด ต่างจังหวัด 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 7 1 8 มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย 
จำนวน 2 ราย ที่มี

ความประสงค์ขอย้าย 
ทั้ง 2 สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 - 27 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 8 1 9 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 5 - 5 
5 สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 18 2 20 

รวมท้ังสิ้น 65 4 69 
 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี ้วัดและคะแนน ใน          

การประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2563 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย โดยมีองค์ประกอบ การประเมิน
ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13 หน้า 271-280) 

3. เนื ่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 
0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 (การย้ายกรณีปกติ) วิธีการ ข้อ 1.7 กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดเป็นคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอ (อกศจ.) 
ประเมินศักยภาพและพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นต่อ (กศจ.) พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายให้เป็นไปตามประกาศรายละเอียดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการ
ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนด เรียบร้อยแล้ว 

4. การพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 การย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ให้พิจารณา 

ตามลำดับ ดังนี้ 
1) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา

ด้วยกัน ที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน 
2) เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ 1) แล้ว หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษาที ่ประสงค์ขอย้ายดำรงคชตำแหน่งในสถานศึกษาต่างประเภทที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกัน และ                  
ขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกัน 

สำหรับการย้ายรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ย้าย
ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดสถานศึกษา 
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4.2 การย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้พิจารณา 
ตามลำดับ ดังนี้ 

1) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา
ด้วยกัน ที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน 

2) เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ 1) แล้ว หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาที ่ประสงค์ขอย้ายดำรงคชตำแหน่งในสถานศึกษาต่างประเภทที่ม ีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและ           
ขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกัน 

สำหรับการย้ายรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ย้าย
ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดสถานศึกษา 

5. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีหนังสือแจ้งว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ราย นายจามร 
วรรณากาญจน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาที่ขอย้าย ลำดับที่ 3 จากเดิมขอย้าย ไปที่โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 
อำเภอท่ามะกา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรยีนบ้านอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 
หน้า  281-282) 

6. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่  9/2563 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

 

ท่ี ประเภทสถานศึกษา 
ตำแหน่ง ผอ.รร. ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. 

รวมท้ัง
จังหวัด รับย้าย บรรจ ุ รวมท้ัง

จังหวัด รับย้าย บรรจุ 

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

การย้ายกรณีพิเศษ 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีพิเศษ) สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายได้เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ หากไม่ได้รับ
การพิจารณาให้ย้ายภายใน 1 ปี ให้ถือว่าคำร้องนั้นเป็นอันยกเลิก 

1.2 การย้ายกรณีพิเศษ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ตั้งแต่ข้อ 1.2 - ข้อ 1.10 โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ไม่ต้องมีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และมิให้นำระยะเวลาที่กำหนดตามวิธีการย้ายกรณี
ปกติ ข้อ 1.4 มาใช้ โดยต้องดำเนินการตามระยะเวลาอันสมควร 

1.3 ให้พิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีขนาดเท่าเดิม หรือขนาเล็กกว่าเดิมเท่านั้น 
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2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ย่ืนคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) กรณีดูแลมารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/ สังกัด ปัจจุบัน 
วุฒิ

การศึกษา 
ขนาด/

จำนวน นร. ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งท่ี 

1 นางกัณฐิกา  ชื่นใจ 
5710900057569 

ผอ.บ้านหนองไผ่ล้อม 
วิทยฐานะ ชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 4427 
รับเงินเดือน อันดับ คศ.2  
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

เล็ก 
(101 คน) 

1. อนุบาลพนมทวน 
2. วัดทุ่งสมอ 
3. บ้านโป่งกูป 
4. รร. ใดๆก็ได้ใน อ.พนมทวน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ใน
จังหวัด ได้เป็นคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้
พิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 
2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2563 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 
ราย แยกเป็น ย้ายกรณีปกติ จำนวน 32 ราย และย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด ย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี หมายเหต ุ

รายชื่อผูไ้ด้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
1 นายวิชา  ลำใยขจี ผอ.รร.บ้านหนองม่วง 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
รร.บ้านสามหลัง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
  

 

2 นายพนัชกร  อ่อนนวล ผอ.รร.บ้านองหลุ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านพุน้ำเปรี้ยว 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
  

 

3 นายปรีชา  พึ่งเจียม ผอ.รร.วัดหนองจิก 
สพป.ชัยนาท 

รร.บ้านนาสวน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด ย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี หมายเหต ุ
รายชื่อผูไ้ด้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

4 นายนภภูมิ  พรมแดน ผอ.รร.บ้านหนองกรด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.วัดเขาใหญ่ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

5 นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์ ผอ.รร.วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

รร.บ้านหนองกรด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

6 นายวรเทพ  รักษาพงศ ์ ผอ.รร.วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านท่ามะกา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

7 นายพิเชษฐ์  ฤทธ์ิศิริ ผอ.รร.บ้านหนองตาคง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

8 นางสาวราตรี  ทองศรี ผอ.รร.ดอนสามง่ามผิว "หงสวีณะอุปถัมภ์" 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
รร.วัดคร้อพนัน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

9 นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ ผอ.รร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.วัดพระแท่นดงรัง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

10 นางสาวอานุช  ศรสินชัย ผอ.รร.บ้านท่าพะเนียง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

11 นายประวัติชัย  อินทวิชัย ผอ.รร.เกียรติวัธนเวคิน 2 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านดอนรัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

12 นางกัณฐิกา  ช่ืนใจ ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.เกียรติวัธนเวคิน 2 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

13 นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์ ผอ.รร.วัดหนองตะครอง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วัดสนามแย้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

14 นายจามร  วรรณากาญจน์ ผอ.รร.วัดเขาตะพั้น 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านอุโลกสี่หมื่น 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

15 นางสาวอัจฉรี  จำนงกูล ผอ.รร.บ้านสระลุมพุก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.วัดทุ่งสมอ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

16 นางสาวฤทัยรัตน์   
                   เส็งดอนไพร 

ผอ.รร.บ้านพุบอน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านสระลุมพุก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

17 นางอัจฉรา  รอดภัย ผอ.รร.บ้านโป่งกูป 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.วัดบ้านทวน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

18 นายประยูร  อินทะนาม ผอ.รร.วัดบ้านน้อย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านโป่งกูป 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

19 นางสาวปีย์รดา  แช่มช้อย ผอ.รร.บ้านช่องแคบ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.วัดบ้านน้อย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

20 นายวิรัช  กุ้ยอ่อน ผอ.รร.วัดสาลวนาราม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
  

 

21 นายพินิจ  แสนวัง ผอ.รร.บ้านถ้ำ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วัดสาลวนาราม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 
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ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน/สังกัด ย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี หมายเหต ุ

22 นายณัฐพล  ดำรงฤทธ์ิ ผอ.รร.บ้านห้วยลึก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.อนุบาลห้วยกระเจา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  

 

23 นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผอ.รร.บ้านรางพะยอม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านห้วยลึก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

รายชื่อผูไ้ด้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
24 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผอ.รร.บ้านหนองสาหร่าย 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
รร.บ้านเขาสามช้ัน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
  

 

25 นายคชธร คชพันธ์ ผอ.รร.บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.บ้านหนองปลาซิว 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
  

 

26 น.ส.พุทธิกานต์ ตันประเสริฐ ผอ.รร.บ้านท่าเสด็จ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านช่องแคบ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

รายชื่อผูไ้ด้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
27 นายไพรัช  พวกยะ ผอ.รร.บ้านโป่งไหม 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
รร.บ้านหนองประดู่ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
  

 

28 นางหทัยกาญจน์  ชงกุล ผอ.รร.บ้านหนองไก่เหลือง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

รร.บ้านหนองปรือ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
  

 

รายชื่อผูไ้ด้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 
29 นายประวิทย์  สิงห์เรือง ผอ.รร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม 

สพม.8 (กาญจนบุรี) 
รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 
  

 

30 นางวิชญาณี  บุญทวี ผอ.รร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 

รร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
สพม.8 (กาญจนบรุี) 
  

 

31 นายบุญเลิศ แสวงทอง ผอ.รร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 

รร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 
  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเน่ือง 

32 นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว ผอ.รร.โพหัก "วงศ์สมบรูณร์าษฎร์อุปถัมภ"์   
สพม.8 (ราชบรุี) 

รร.พนมทวนพิทยาคม  
"สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์" 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 
  

 

33 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผอ.รร.บ้านห้วยหวาย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.หนองปรือพิทยาคม 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) โดยแยกเป็น การย้าย
กรณีปกติ จำนวน 32 ราย และการย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 ราย 

2.  อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) นำตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ที่เหลือจากการพจิารณาย้ายครั้งแรกไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบญัชี
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 6) ข้อ 1.10 ทั้งนี้ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ    
การคัดเลือกตามสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่กำหนดไว้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.7   เรื ่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (พิจารณารอบที่ 2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (ยื่นคำร้องขอย้าย ในระหว่างวันที่ 8 - 
28 มกราคม 2563) เพื่อขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

       

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

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูม ิภาค             

เรื ่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่             
7 เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559 เรื ่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7373 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการ ศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคำร้องขอย้ายได้ปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วัน ตามปฏิทินการย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกำหนด และให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาเดียว โดยให้พิจารณาย้าย ได้ปีละสองรอบ 
(รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม) 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 283-288 ) 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 
(พิจารณารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563) เสร็จสิ้นไปแล้ว 

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดรายละเอียดและตัวช้ีวัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 16 หน้า 289-294) 

3. สำหรับการพิจารณาย้าย รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563) ปรากฏว่า ยังคง
มีคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในรอบที่ 1 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 247 ราย และคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 6 ราย และมีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 165 อัตรา ดังนี้ 
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ท่ี 

 
สพท. 

จำนวน 
ตำแหน่งว่าง 

จำนวนคำร้องขอยา้ย 
หมายเหต ุ

กรณีปกติ กรณีพิเศษ รวม 
1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 47 88 2 90  ราย  

2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 30 43 3 46  ราย  

3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 34 18 - 18  ราย  

4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 4 29 1 30  ราย  

5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) 49 69 - 69  ราย  

รวมท้ังสิ้น 164 247 6 253  

 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ราย นางวิภาพร ภูมิผิว ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราม ซึ่งเดิมได้
ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2563 โดยระบุช่ือสถานศึกษาที่ขอย้าย จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเขาปูน 

ในการนี้ ข้าราชการรายดังกล่าวมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมรายช่ือสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย จำนวน 
3 แห่ง คือ 1) โรงเรียนบ้านน้ำโจน  2) โรงเรียนบ้านรางสาลี่  3) โรงเรียนวัดหนองตะโก อำเภอท่าม่วง   

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ปี 
พ.ศ. 2563 (พิจารณารอบที่ 2) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับ)  

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีหนังสือแจ้งว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวเบญจวรรณ พีระพันธ์ ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่     
อีต่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องขอย้าย กร ณีพิเศษ          
มาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ทำบันทึกลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2563 เรื่อง ขอระงับการย้ายกรณีพิเศษ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและ
จัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (พิจารณารอบที่ 2) แล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (พิจารณารอบที่ 2) ตามผลกรกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2563 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายและมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (พิจารณารอบที่ 2) โดยแยกเป็น การย้ายกรณี
ปกติ จำนวน 73 ราย และการย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 17 หน้า 295-299 ) 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (ย้ายกรณีปกติ) ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่กา รศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) จำนวน 73 ราย  

2. อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีพิเศษ) จำนวน 3 ราย และจะพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ราย นางสาวเบญจวรรณ พีระพันธ์ ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อตี่อง สังกัดสำนักงาน เขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ ่งเป็นผู ้ยื ่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ มาดำรงตำแหน่งในสัง กัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ระงับการย้ายกรณีพิเศษหรื อไม่ หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด  

3. ขออนุมัติไว้เป็นหลักการ ดังนี้ 
3.๑ กรณีที่มีตำแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาย้ายในครั ้งนี ้ หรือตำแหน่งว่างที ่ไม่มีผู้ขอย้าย                

ไปดำรงตำแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ มอบใหส้ำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี นำไปใช้
ในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

3.๒ หากตำแหน่งว่างใดที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามความต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ไม่มีผู้
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 3.1 มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอใช้บัญชีได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

4. อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งว่าง กรณีที่เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู เพื่อใช้สำหรับ 
การพิจารณารับย้าย 

5. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            

6. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดำเนินการแจ้งคำสั่งย้ายให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้ายทราบ เพื่อไปปฏิบัติหนา้ที่
ตามคำสั่งภายใน 15 วันหลังจากรับทราบคำสั่ง 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.8   เรื ่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
1 - 15 สิงหาคม) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องขอย้ายใน
ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 โดยประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย       

 

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

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560    เรื่อง 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูม ิภาค            

เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อ ง รายละเอียดองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม 2549 ได้กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกำหนดไว้ว่า “การย้ายกรณีปกติ” ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่าง 
วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปีเดียวกัน และคำร้องขอย้าย ที่ยื่นระหว่าง วันที่ 
1 - 15 สิงหาคมให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป นั้น 

2. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
25559 กำหนดไว้ว่า  

“มิให้นำความข้อ 1.5 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 มาบังคับใช้กับการย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยกำหนดให้ อกศจ.ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้ง 
และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 
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3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563) เพื่อขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย ได้ดำเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) 
ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง 

ในสังกัด 
1 นางสุขราศี  จันทร์ปุ่น 

 
ศึกษานิเทศก ์
วิทยฐานะ ชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 116 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2   
อัตราเงินเดือน 27,710 บาท 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่างที่สามารถนำมาใช้ใน       
การพิจารณารับย้าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 ศึกษานิเทศก ์ 96 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2 ศึกษานิเทศก ์ 99 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

3 ศึกษานิเทศก ์ 101 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

4 ศึกษานิเทศก ์ 102 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง รายละเอียดองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่
ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งศึกษานิเทศก์ ในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 18 หน้า 
300-304) 

6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ตามคำสั่ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 610/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจดัทำ
รายละเอียดการย้ายก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรอง การย้ายต่อไป 
โดยคณะทำงานได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด คะแนน 
1 นางสุขราศี  จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก ์

วิทยฐานะ ชำนาญการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 68 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณากลั ่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คะแนน 
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใน

สังกัด 
1 นางสุขราศี  จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก ์

วิทยฐานะ ชำนาญการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

68 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563    ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสุขราศี จันทร์ปุ่น   ตำแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ออกคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            

 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9   เรื ่อง    การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโอนไปดำรงตำแหน่งในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย       

 

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

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560    เรื่อง 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูม ิภาค            

เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง การโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามหนังสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กำหนดไว้ว่า  
“การโอน หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งรอง

ผู ้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของส่วนราชการหนึ่ง           
ไปดำรงตำแหน่งเดิม สังกัดส่วนราชการอื่น ในกระทรวงศึกษาธิการ” 

“การโอน ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณา หากมีอัตราว่างที่มีอัตราเงินเดือน และมิใช่เป็นตำแหน่งที่รอการเลิกหรือยุบ 
หรือตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด หรือ
ตำแหน่งที่สงวนไว้และประสงค์จะรับโอน ให้เสนอ กศจ. พิจารณา” 

2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวสัทธา สืบดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มี
ความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งเดิมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

3. สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 แจ้งว่ามีอัตราว่างที่มีอัตราเงินเดือน และมิใช่ เป็น
ตำแหน่งที่รอการเลิกหรือยุบ หรือตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน
ภาครัฐ (คปร.) กำหนด หรือตำแหน่งที่สงวนไว้ จึงไม่ขัดข้องในการรับโอนข้าราชการรายดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แต่อย่างใด 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 4 ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จะรับโอน ได้ดำเนินการตรวจสอบอัตราว่างเรียบร้อยแล้ว และยินดีรับโอนข้าราชการ ราย
ดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงสมควรให้ นางสาวสัทธา สืบดา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โอนไปดำรงตำแหน่งเดิมในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้ นางสาวสัทธา สืบดา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โอนไปดำรงตำแหน่งเดิมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

2. ขออนุมติให้สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งผลการพิจารณา  ไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้โอนต่อไป 

3. ขออนุมัติเป็นหลักการ กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้โอนแล้ว   ให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งรับโอนต่อไป 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.10   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญ
การพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่เป็นตำแหน่งเกษียณอายุ เพื่อประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ ง   นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขท่ี กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) ชำนาญการพิเศษ อ 17 บรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 
 

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

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

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

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 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 ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 759  ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุ
ราชการ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงมีความประสงค์ขอใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวเพื ่อประกาศ รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรง
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ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขท่ี กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) ชำนาญการพิเศษ อ 17 บรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษากาญจนบุรี เขต 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรรคืนตำแหน่ง
เกษียณอายุราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว (ผู้อำนวยการกลุ่ม) เป็นตำแหน่งทีม่ี
ความสำคัญจำเป็นต่อการบริหารงาน/การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จึงประสงค์ ดำเนินการแต่งตั้ง
เลื่อนไหลทดแทนตำแหน่งเกษียณแบบต่อเนื่อง แล้วนำตำแหน่งว่างสุดท้ายรายงานยุบเลิก แทนตำแหน่งเกษียณอายุ 
ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2165 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งระบุว่า                

“หากเห็นว่า ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญจำเป็นต่อการบริหารงาน/การ
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดหาตำแหน่งอื่นมาเสนอยุบเลิกแทนตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณ 
โดยการแต่งตั้งเลื่อนไหลทดแทนตำแหน่งเกษียณนั้นๆต่อเนื่องกันให้เบ็ดเสร็จ เมื่อดำเนินการแลว้ คงเหลือตำแหน่งว่าง
สุดท้ายตำแหน่งใดให้รายงานตำแหน่งนั้นแทนตำแหน่งเกษียณมาเสนอยุบเลิกแทนตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณ
ต่อไป”   

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอเสนอรายช่ือข้าราชการในสังกัด เพื่อ
แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัด
ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรอืน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วยรายช่ือ
ดังตอ่ไปนี้ 

1) ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 1        ประธานกรรมการ 
2) นายสุชาติ  อินทรศักดิ์    รอง ผอ.สพป.กาญจนบรุี เขต 1              กรรมการ 
3) นางสาวถนอมศรี อัมพร            ผอ.กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
4) นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม              ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ 
5) นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                 กรรมการ 
6) นางเบญญาภา  เพิ่มพลู            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              กรรมการ/เลขานุการ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดทำร่างประกาศรับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 19 หน้า 305-308 ) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งว่างดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ

อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นตำแหน่งที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ  ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธีิการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับการประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรพัยากรบุคคล ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี         
เขต 1 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563    ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการ ประกาศ

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อ
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค) สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขท่ี กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) ชำนาญการพิเศษ อ 17 บรหิารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2. ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมฯ โดยให้มอบให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมฯ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความเหมาะสม 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รายงานผลการดำเนินการ
มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกตามลำดับต่อไป 

4. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการ ออกคำสั่งแต่งตั้งฯ ตาม
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.11 เรื่อง    การส่งคำร้องขอยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    
(กรณีพิเศษ) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย 

 

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

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

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

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

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

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

1 นายเสริมวิทย์   
          คำวิจิตร 

ครู 
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนพระแท่นดงรัง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
วุฒิ  ค.บ. (สังคมศึกษา) 
เงินเดือน 19,900 บาท 
บรรจุวันที่ 15 มี.ค. 2560  

    * ย้ายกรณีดูแลบิดามารดาที่
เจ็บป่วยร้ายแรง   
      เน่ืองจากดูแลมารดาที่เจ็บป่วย
ด้วยภาวะโรคโลหิตจาง ร่างกายซีด
เหลืองอ่อนเพลียไม่มีแรง และโรค
ความดันสูง มีอาการปวดศีรษะ
รุนแรง หายใจสั่นเลือดกำเดาไหล
บ่อยๆ ซ่ึงต้องเข้ารับการรักษา         
ตามแพทย์นัดอย่างต่อเน่ือง และ
ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีข้าพเจ้าเป็น
บุตรเพียงคนเดียว ประกอบกับบิดา
เป็นข้าราชการบำนาญและ
ทนายความต้องออกทำงานอยู่
ต่างจังหวัดไม่สามารถกลับมาดูแล
มารดาของข้าพเจ้าได้ 
 

ขอย้ายไป 
สพป.พิษณุโลก 
เขต 2 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2  น.ส.บุญธณีภรณ์  
          โชติวรรธอนันต์ 

ครู   
อันดับ คศ.2 (3) 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
สังกัด สพม. 8 
วุฒิ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)    
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (หลักสูตรและการสอน)                   
วท.บ. (สุขศึกษา) 
เงินเดือน 49,920 บาท 
บรรจุวันที่ 1 เมษายน 2529 

     * ย้ายกรณีติดตามคู่สมรส   
      เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
การ ใช้จ่ายเดินทางและค่าเช่าที่พัก 
      คู่สมรส นายยศพัทธ์ บัวบุตร 
ได้รับคำสั่ง (คำสั่งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ กงบ.585/2563 เรื่อง 
ย้ายแต่งตั้งและปรับวุฒิพนักงาน ลง
วันที่ 9 กันยายน 2563) ให้ไป
ดำรงตำแหน่งที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 

ขอย้ายไป 
ดำรงตำแหน่ง
ในสังกัด             
สพม. 10 
(สมุทรสาคร) 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วข้าราชการรายดังกล่าวไม่ติดเงื่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ปรากฏว่า ข้าราชการดังกล่าวมีคุณส มบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทุกรายแล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 
2 รายดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป 
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเพื่อพิจารณารับย้ายต่อไป 

2. ขออนุมัติเป็นหลกัการให้ย้ายได้ หากสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปลายทางมีตำแหน่งว่างรับย้าย    
โดยผ่านการอนุมติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน้ัน ๆ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.12 เรื่อง   ขออนุมัตใิช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้า
รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย  ตาม
ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี  (รอบที่ 2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 158อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิด
หลังจากการพิจารณาย้าย และจากการคืนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที่ 29 
กันยายน 2563 โดยจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 158 อัตรา  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53  และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

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

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

ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร ับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง           
ครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้
ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเทา่เดิม ให้ได้รับในข้ัน
หรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า  
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6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3  เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 158 
อัตรา ดังนี้ 

ท่ี สังกัด อัตราว่างท้ังหมด (อัตรา) 

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 31 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 30 
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   50 
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   13 
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
34 

 รวมท้ังสิ้น 158 
2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี       

ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17  กันยายน 
2563 ปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 11 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน 228 คน ซึ่งมี
ตำแหน่งว่างสายงานการสอน ที ่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งรอบที่ 2 จำนวน 81 อัตรา และขอใช้บัญชีจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 77 อัตรา ดังนี้ 

 
ท่ี 

 
กลุ่มวิชาเอก 

 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชีคงเหลือ 

(คน) 
บัญชี กศจ.

กาญจนบุรี (อัตรา) 
ขอใช้บัญชี กศจ. 

อื่น (อัตรา) 

1 ภาษาพม่า ไม่มีผูส้อบ
แข่งขันได ้

- 1 1 - 

2 จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

หมดบญัชี - 1 1 หมดบญัชี 

3 พลศึกษา 3 3 5 8 หมดบญัชี 
4 ภาษาจีน 14 5 - 5 9 
5 ดนตรีศึกษา หมดบญัชี - 1 1 หมดบญัชี 
6 ภาษาญี่ปุ่น หมดบญัชี - 1 1 หมดบญัชี 
7 ดนตรีสากล 1 1 4 5 หมดบญัชี 

8 เกษตร/
เกษตรกรรม/
เกษตรศาสตร ์
  

2 2 1 3 หมดบญัชี 
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ท่ี 

 
กลุ่มวิชาเอก 

 

บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้คงเหลือ 

(คน) 

การบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนอัตรา
ว่างท่ีใช้ใน
การบรรจุ 
(อัตรา) 

 
บัญชี

คงเหลือ 
(คน) 

บัญชี กศจ.
กาญจนบุรี 

(อัตรา) 

ขอใช้บัญชี 
กศจ. อื่น 
(อัตรา) 

9 คณิตศาสตร์ 48 34 - 34 14 
10 ชีววิทยา 58 1 - 1 57 
11 ภาษาไทย 10 10 19 29 หมดบญัชี 
12 ภาษาอังกฤษ 58 22 - 22 36 

13 ฟิสิกส ์ 31 - - - 31 

14 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 1 1 1 2 หมดบญัชี 
15 ปฐมวัย/การศึกษา

ปฐมวัย/อนุบาล
ศึกษา 

หมดบญัชี - 22 22 หมดบญัชี 

16 ประถมศึกษา หมดบญัชี - 2 2 หมดบญัชี 
17 คหกรรม/คหกรรม

ศาสตร ์
2 2 - 2 หมดบญัชี 

18 วิทยาศาสตร ์ ไม่ได้เปิดสอบ - 4 4 - 
19 คอมพิวเตอร ์ ไม่ได้เปิดสอบ - 4 4 - 
20 สังคมศึกษา ไม่ได้เปิดสอบ - 6 6 - 
21 บรรณารักษ์ ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 
22 นาฏศิลป์ไทย ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 
23 ดนตรีไทย ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 
24 ดุริยางค์ ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 
25 เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
ไม่ได้เปิดสอบ - 1 1 - 

 รวม 228 81 77 158 147  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่าง  จำนวน ..... อัตรา 
ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ และขอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ดังนี้ 

  
จำนวนนักเรียน 

จำนวนครู 
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครูผู้สอนตามท่ี สพฐ. กำหนด (อัตราที)่ 
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 

ศาสตร์ 
นักเรียนรวม 121 ขึ้นไป 

ก่อนประถม  
ถึง ป.6 

คำนวณ
ตาม
เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร์ 

เพิ่มเติม 

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยา 
ศาสตร์ 

หมายเหตุ  (1) สาขาวิชาเอกของอัตราที่ 2 (ปฐมวัย) หากจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน  ให้กำหนดสาขาวิชาเอกในลำดับ
ถัดไปตามตารางนี้ มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรวมชั้นแล้ว 
จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ก็สามารถกำหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้) 
             (2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมสามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ  และหลักสูตรสถานศึกษา 
เช่น พลศึกษา,ศิลปะ,ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด 

2.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ จำนวน 81 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การ
ขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน          
ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 158 

อัตรา เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามกลุ ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ สถานศึกษาต้องการ จำนวน 81 อัตรา  และขอใช้บัญชี              
ผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 77 อัตรา  

2. ขออนุมัติเรียกผู ้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการจากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อนำไปบรรจุและแตง่ตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 81 ราย (รายละเอียด
ดังเอกสารหมายเลข 20 หน้า 309-318   ) 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู ้ดำเนินการเรียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้ 
ตลอดจนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2  ในวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

4. ขออนุมัติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป (สำรอง 2 ลำดับ) หากมีผู้ที่ได้รับการเรียกตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งขอสละสิทธ์ิหรือไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด 

5.  ขออนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.13 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ 
               ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน  1  ราย   

 

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

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

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

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

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

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

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

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

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 1 ราย 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน วันที่
บรรจุ 

ผลการประเมิน ครั้งที ่ วัน
แต่งตัง้
เป็นคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 น.ส.สุพรรณิกา   
 เสนาลักษณ ์

หนองตากยา  
ตั้งวิริยะ
ราษฎร์บำรุง 

23 เม.ย. 
61 

69.61 73.53 75.12 77.50 83.99 87.96 93.09 95.66 23 เม.ย. 
63 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลแล้ว  ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  1 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 
8 ครั้ง  โดย ครั้งที่ 1-4 มีผลการประเมนิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และครั้งที่ 5-8 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

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

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563   เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563    ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเ ห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

ดำรงตำแหนง่ครู  และให้ได้รบัเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทัง้ 1 ราย  
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.14 เรื่อง  การขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมา

ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

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

มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรงุหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

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

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5333 ลงวันที่ 15 กันยายน  
2563  เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหนง่
ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวขนิษฐา  เพียรทอง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2559 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา และได้
ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้
และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่ อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 และดำร ง
ตำแหน่ งครู  คศ .1  เมื ่ อ วั นที ่  25 ตุ ล าคม  2561 ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยน
ผ่าน ข้อ 5 “ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การดำเนินการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 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 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) 

2. นางสาวขนิษฐา  ถ่ินสำราญ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินต้ัง บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2559 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินตั้ง คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และได้ขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยร าชภัฏ
กาญจนบุรี และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้
และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และดำรงตำแหน่งครู คศ.
1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ข้อ 5 “ผู้ดำรงตำแหน่ง
ครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี ้ใช้บังคับเป็นต้นไป การดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื ่อนวิทยฐานะ ให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนกังาน 
ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที ่ 30 ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน 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 2 กันยายน 2560 เป็นผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงือ่นไขที่ 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 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5333 เรื่อง 
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมี
วิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. นางสาวขนิษฐา  เพียรทอง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ได้ขออนุญาตไปศึกษาต่อตามระเบียบ
การลาของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 (หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559)  

2. นางสาวขนิษฐา  ถ่ินสำราญ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินต้ัง ได้ขออนุญาตไปศึกษาต่อตามระเบียบ
การลาของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 
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 ตั ้งแต่วันที ่ 9 
ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง 4” 
(หนังสือสำนักงาน 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 หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ วุฒิดังกล่าวต้องเป็นวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรองและเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว 
หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ ่มสาระการเรียนรู้ที ่ผู้ขอได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นวุฒิที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ 
ก.ค.ศ.” ข้าราชการครู 2 ราย ได้รับคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโ ยชน์ตอ่การ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากำหนด คำสั่ง
มอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา และตารางสอนที่ได้ทำการสอน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563    ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ขออนุมัตคุิณวุฒิในระดับปริญญาโทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

เพื่อนำมาใช้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ นั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  1.1 นางสาวขนิษฐา  เพียรทอง ตำแหนง่ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สำเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
ได้รับคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

  1.2 นางสาวขนิษฐา  ถ่ินสำราญ ตำแหน่งครู โรงเรียนบา้นหินต้ัง สำเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโท 
ได้รับคุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ส่งรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 2 ราย เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ
เสนอ กคศ.ต่อไป  
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.15 เรื่อง  หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
                กรณีผู ้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่

ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่
ประสงค์ขอนำวุฒิปร ิญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ  ตามหลักเกณฑ์                 
ว 17/2552 เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธ์ิการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

1. ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารักษ์ โมเล็ก ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญตัิ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

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
ข้ันต่ำ  หรือสูงกว่าข้ันสงูของอันดับ  พ.ศ.2553  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที่  ศธ 0213.4/ว17  ลงวันที ่ 21 ตุลาคม  2548                     
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังส ือสำนักงาน 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  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว5733  ลงวันที่ 
27 กันยายน 2553  เรื่อง การกำหนดภาระงานข้ันต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

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

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

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แจ้งว่า ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย  คือ ราย  ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารักษ์ โมเล็ก ครู โรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้ขอมีวิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง 
ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 มีวุฒิปริญญาตรีและจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2561 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์นำวุฒิปริญญาตรี มากำหนดเป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตาม
หลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข  21 หน้า 319-320) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสงักดั

นำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพื่อกำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐาน ะครู
ชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมี          
วิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีที่ผู้ขอมีวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการดำ เนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตใิห้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด หารือก.ค.ศ. 

เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธ์ิในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ของ ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารักษ์ โมเล็ก ว่าสามารถนำ
วุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ 
และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
ได้หรือไม่ และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธ์ิการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ 
  

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ 
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6.16 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
               เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3) 
               ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  14  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  2  ราย  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  4 ราย  
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  3 ราย 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  2 ราย 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 3 ราย 

 

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

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

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

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

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

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการ

พิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 14 ราย และได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน       
14  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายสรรชัย                         
        เหล่าวัฒนะไพศาล 
ครู ร.ร.บ้านนาสวน 
วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 

คอมพิวเตอร์/ 
28 ก.ย. 2563 

1.นางวนิดา  ย้ังประยุทธิ์ 
   ผู้อำนวยการร.ร.บ้านองสิต 
   (กรณีไม่มีผู้อำนวยการร.ร.) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพิสิทธิ์  ย้ังประยุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3.น.ส.สุวจ ี หงษ์เวียงจันทร์ 
ครู ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

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

ภาษาไทย/ 
1 ต.ค. 2563 

1.ผู้อำนวยการร.ร.อนุบาลท่าม่วง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเพ็ญสิริ  แม้นทิม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

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

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 4 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.วรัญญา  เมตตาพล 
คร ูร.ร.วัดดอนแสลบ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คณิตศาสตร์ 
23 มิ.ย. 2563 

1.นายปกรณ์  ม่วงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดดอนแสลบ ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3.นางอัญชลี  อิม่ลา 
ครู ร.ร.บ้านหลุมหิน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาคณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. น.ส.สิริรัตน์  คงสิน 
คร ูร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
19 ส.ค. 2563 

1.นายธนะชน  ทัศนเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3.นางจรินทร์  ตันเจริญ 
 ครู ร.ร.วัดหวายเหนียวฯ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

  สาขาสังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.พรจันทร์  แจ้งบุตร 
คร ูร.ร.บ้านท่ามะกา  
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัย 
31 ส.ค. 2563 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3.นางจันธิรา  เหลืองอารีพร 
 ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. น.ส.จารุวรรณ  วงษ์แก้ว 
คร ูร.ร.วัดหนองไม้แก่น 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
30 ก.ย. 2563 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้แก่น ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3.นางนุสรา  ทิพย์อุทัย 
 รอง ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา 
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

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

ปฐมวัย/ 
7 ต.ค. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านวังโพธ์ิ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์                      
ผอ.รร.บ้านลุ่มผึ้ง (ผอ.ชำนาญการ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางฐิติรัตน์  ทรัพย์ไพบูลย์                     
ครู รร.บ้านวังโพธ์ิ (ครูชำนาญการ)      
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม           
ครู รร.วัดวังก์วิเวการาม                      
วท.บ (คณติศาสตร์)            
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

คณิตศาสตร์/ 
16 ก.ย. 2563 

1. ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพีรฉัตร  น้อยเคียง                      
ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายนครินทร์  วันจา                      
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี (ครูชำนาญการพิเศษ) 
สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.สลิล  สุขศรี           
ครู รร.บ้านกุยแหย่ 
ค.บ (ภาษาอังกฤษ)                         
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)               

ภาษาอังกฤษ/ 
28 ก.ย. 2563 

 1. ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายธีรวุฒิ  กวางคีรี                      
ผอ.รร.บ้านหินดาด (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางปิยฉัตร  ร่มโพธ์ิทอง                      
ครู รร.บ้านกุยแหย่ (ครูชำนาญการพิเศษ) 
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.เพชราวรรณ  
           จันทร์เติม 
ครู รร.อนุบาลบ่อพลอย 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
15 ก.ย. 2563 

1. ผอ.รงร.อนุบาลบ่อพลอย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ 
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ปาณิสรา ธิษาจารย์ 
ครู รร.บ้านพรหมณี 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
28 ก.ย. 2563 

1. ผอ.ร.ร.บ้านพรหมณี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางเสาร์วนี อ่อนคำ 
ครู รร.บ้านหนองมะสัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 3 ราย 
 

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 

สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. น.ส.นฤมล คำเรือง 
ครู ร.ร.ประชามงคล 
ศศ.บ. สาขาภาษาจีน 

ภาษาจีน/ 
18 ก.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.ประชามงคล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล 
ผอ. ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา ภาษาต่างประเทศ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นายสังวาลย์ มีผล 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
24 ก.ย.2563 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ลาวัลย์ น้อยอยู่ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต ์
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.มลธิวา สิงขรรักษ์ 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ค.บ. สาขาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
6 ต.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ลาวัลย์ น้อยอยู่ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. น.ส.สุวารินทร์ กลิ่นเมือง 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน  14 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
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จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  14  ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่เสนอ 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัดของผู ้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563    เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563    ได้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  ขออนุมัติ ดังนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน  14  ราย 

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

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

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.17 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี 
                วิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3) 
                ตาม ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน  8 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  1 ราย 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  3 ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 4 ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 

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

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด 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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 

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

ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

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

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

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  8  ราย  ดังนี้ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 

 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.จิราพร แสงสุข 
ครู รร.บ้านพุบอน 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 91.00 93.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 ก.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 87.50 85.00 91.25 87.91 

ด้านที่ 3 100 65 88.75 88.75 88.75  

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

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

ด้านที่ 1 100 65 94.00 92.00 90.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
3 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 94.00 91.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 87.00 85.00 83.00  

2. นางพลอยชมพู แสงทวี 
ครู รร.บ้านหนองประดู่ 
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 
 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 87.00 86.00 86.33 ผ่านการประเมิน/ 
11 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 70.00 70.00 70.00 70.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.75 85.75 85.75  

3. น.ส.วินนตา  บูชาทิม        
ครู รร.บ้านหาดงิ้ว                     
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)              
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 77.00 77.00 75.00 76.33 ผ่านการประเมิน/ 
9 ก.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 75.00 77.50 77.50 76.67 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 83.00 83.00 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 4  ราย 
 

 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไมก่่อนวนัที ่
กรรมการ 
คนท่ี 1 

กรรมการ 
คนท่ี 2 

กรรมการ 
คนท่ี 3 

เฉลี่ย 

1. นายรักษ์พล ฝอยทับทิม 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี 
วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 92.00 92.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
18 มี.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 86.25 86.25 86.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 85.00 85.00  

2. น.ส.นิภา คู้เจริญ 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ศษ.บ. สาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 98.00 93.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
10 ก.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 72.50 87.50 82.50 80.83 

 
ด้านที่ 3 100 65 70.50 71.00 70.00  

3. น.ส.นุจรีย์  
          รอดประสิทธ์ิ 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวทิยาคม 
ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ค.ม. สาขาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 95.00 94.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
15 ก.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 91.25 91.25 88.75 90.42 

ด้านที่ 3 100 65 76.50 81.50 77.50  

4. น.ส.ชวิกา ทีเจริญ 
ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 
ศษ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 92.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
6 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.50 85.00 86.25 86.58 

ด้านที่ 3 100 65 86.00 86.00 86.00  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

นำเสนอแล้ว  เห็นว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  8 ราย  มีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน 
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  ดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน  8 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  8  ราย 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  8 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 8  ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  8 ราย (สำหรับผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม) 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 8 ราย   ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.2 
เกิน 1 ข้ัน 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.18 เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือเลื่อนเป็น     
               วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านท่ี 3) ตาม ว 17/2552 
   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  10  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  2 ราย  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  2 ราย  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                จำนวน 6 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม 

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0213.4/ว 17 ลงวันที ่ 21 ตุลาคม 2548 เรื ่อง 

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

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

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

แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงข้ึน 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานข้ันต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดที ่ 2 เพื่อ

ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 
ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผลการประเมนิ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   10  ราย ดังนี ้

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด     จำนวน   6  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1                     จำนวน   2  ราย 
2.3 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2                     จำนวน   1  ราย 
2.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน   1  ราย 

 

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

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 2 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย  (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จำนวน 2 ราย 
1. นางสุพรรณี   

    ทรัพย์พนาพรชัย 
ครู ร.ร.วัดเบญพาด 
วุฒิ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
12 มี.ค. 2563/ 
25  ก.ย. 2563 คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 79.75 

2. นางศิริทิพย์   
     อัครมณีกาญจน์ 
ครู ร.ร.วัดท่าเรือฯ 
วุฒิ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
16 มี.ค. 2563/ 
25 ก.ย. 2563 คะแนนรวม 100 70 83.50 84.50 83.50 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ราย 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (รายปรับปรุง) 1 ราย 
1. น.ส.ปรียาภรณ์  

           ทับทิมศรี 
คร ู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 
(บ้านม่วงเฒ่า) 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

46.25 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
31 ม.ค. 63/ 
14 ส.ค. 60 คะแนนรวม 100 70 72.25 72.25 72.25 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) 1 ราย 
2. นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ 

คร ูรร.อนุบาลบ่อพลอย 
วท.บ.การบริหารธุรกิจ
การเกษตร 
ค.ม.วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 6 ราย 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นกรรมการ 
(วันอนุมัติ/ 
วันพัฒนา) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
1. น.ส.พุทธวรรณ มงคล 

ครู ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห์  
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย 
ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
27.00 

57.50 
26.00 

57.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 เม.ย.62/ 
6 พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 84.50 83.50 84.50 

2 น.ส.วรวลัญช์  
         ยิ้มใหญ่หลวง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี 
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศกึษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
28.00 

57.50 
27.00 

57.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 มิ.ย.62/ 
11 ก.ค.62 คะแนนรวม 100 70 85.50 84.50 85.50 

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 ราย 
3 นายอติชาติ ทัพวิเศษ 

ครู ร.ร.วิสุทธรังษ ี 
ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ศป.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
24.00 

57.50 
27.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

คะแนนรวม 100 70 83.50 81.50 83.50 

กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
4 นางกมลชนก  

          เรืองเดช 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษ ี
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
26 มี.ค.63/ 
20 ส.ค.61 คะแนนรวม 100 70 73.50 72.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
5 นางภัณฑิรา จงอ่อน 

ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.50 
24.00 

42.50 
24.00 

42.50 
24.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คะแนนรวม 100 70 66.50 66.50 66.50 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
6 น.ส.กาญจนา  

          จันทร์ฤทธ์ิ 
ครู ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
24.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 
 

คะแนนรวม 100 70 71.50 73.50 73.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  10  ราย ดังนี้ 

1.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด     จำนวน    6  ราย 
1.2 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1                     จำนวน    2  ราย 
1.3 ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2                     จำนวน    1  ราย 
1.4 ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด                        จำนวน    1  ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 6 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 3 ราย  (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 2 ราย และปรับปรุง ครั้งที่ 2 ภายใน
เดอืน 3 เดือน จำนวน 1 ราย) 

4. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม 1 ราย 
โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับที่มอบในที่ประชุม) ควรแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน  
 

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

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ . กำหนด 
จำนวน 6 ราย 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน  6 ราย  ทั้งนี้  ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน และต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำของอันดับ 
คศ.3 เกิน 1 ข้ัน 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
 

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติ  ดังนี ้
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 10 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเปน็วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน  6  ราย ทั้งนี้จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง และต้อง
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น  (สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม) 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.19  เรื่อง   การเสนอรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ. กำหนดเปน็คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้      
ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ         
ว 17/2552  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 - สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ “ก.ค.ศ. กำหนดให้ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 2 เพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” 

๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ “ก.ค.ศ. กำหนดแบบ
ประเมิน แบบรายงานผลการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน สำหรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ” 

๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ “ก.ค.ศ. กำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา 
และกำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.)  ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับทุกสายงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา” 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว
เห็นว่าได้ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีจำนวนมากเพียงพอที่จะสามารถตั้งได้
ตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว จึงมีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้กรณีที่
จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดไปแล้วในแต่ละสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจำนวนไม่เพียงพอ และ
กรณีที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืนคำขอรับการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง 
ก.ค.ศ. ยังไม่เคยกำหนดบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ทั้งนี้รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
(ปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา   

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ. กำหนด 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตาม
แนวทางหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 , หนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ลับ ด่วนที่สุด 
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ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554    ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแตง่ตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา 

 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่ 22 หน้า 321 )   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการตามที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้วแล้ว  เห็นว่า คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ   สายงานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

จึงเห็นสมควร อนุมัติรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
สายงานบริหารสถานศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดเสนอต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สายงาน

บริหารสถานศึกษา 
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.20  เรื่อง   การแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดำรงตำแหน่งครู   
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรายชื่อผู้ประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ         
ว 21/2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 ราย 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิ

การศึกษา 
สังกัด 

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

รับเงินเดือน 
บรรจุเม่ือ 

ดำรงตำแหน่ง 
ครู คศ.2  
เม่ือวันท่ี อันดับ 

อัตรา  
(บาท) 

1 น.ส.พิณทอง เรืองจิรโชต ิ
ครูชำนาญการ  
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 654 คศ.2 29,090 14 ก.ค. 
2553 

15 ก.ค. 
2559 

2 น.ส.อุทัยวรรณ มีชนะ 
ครูชำนาญการ 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 4432 คศ.2 28,050 16 ส.ค. 
2554 

17 ส.ค. 
2560 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้อ 4 กำหนดให้มีผู้ประเมิน ดังนี้ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุก        
วิทยฐานะ โดยให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษาตั ้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษานั ้นหรือนอกสถานศึกษา เพื ่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที ่ผู้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 

กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบตัิ
หน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ  ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน้ัน
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประสงค์ขอรับการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย คือ น.ส.พิณทอง          
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เรืองจิรโชติ และ น.ส.อุทัยวรรณ มีชนะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม แต่เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียน    
บ้านหนองไผ่ล้อม ไม่อาจประเมินผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครทูี่ยื่นขอรบัการประเมนิได้ จึง
ต้องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แทน 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงเสนอรายช่ือผู้ประเมิน ดังนี้ 

ท่ี 
ชื่อ/ตำแหน่ง/โรงเรียน/                       

ขอประเมินสาขา 
ขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตำแหน่ง 
ผู้ประเมิน 

1 น.ส.พิณทอง เรืองจิรโชต ิ
ครู รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ครูชำนาญการพิเศษ นางรุ่งนภา สุภาภา 
ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านชุมนุมพระ 
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

2 น.ส.อุทัยวรรณ มีชนะ 
ครู  รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ครูชำนาญการพิเศษ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563 ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอ 
2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ

ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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6.21  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ  (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย   

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8               จำนวน  2 ราย 
 

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

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

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

ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลกัฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที ่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได ้

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหนา้ที่ ดังนี ้
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที่ 
ช่ือ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

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

การประเมิน 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

1. นางสาวพิมลรัชต์  กำเนิด คร ู เสนอขอ ชก. 29,240 
 

บ้านนากาญจน์ เมือง 
กาญจนบุรี 

15 มิ.ย. 2563 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. นางกานติมา  สีนวล 
 

คร ู ครู            
ชำนาญการ 

34,620 
 

คุรุสภา ทองผาภูมิ 
กาญจนบุรี 

9 เม.ย. 2563 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

3. นายประวิทย์  ไทยพุทรา คร ู ครู            
ชำนาญการ 

41,550 
 

กาญจนานุเคราะห์ เมือง 
กาญจนบุรี 

  22 พ.ค. 2563  

4. นางฐาณิชนันท์  ใจจริง คร ู ครูชำนาญการ 33,150 
 

ท่ามะกาวทิยาคม ท่ามะกา 
กาญจนบุรี 

7 พ.ค. 2563 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สร ุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู ้ขอร ับการ               
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 4 ราย  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลขที่ 23 หน้า 322-325) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญก ารพิเศษ จำนวน 4 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้เห็น 

1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี   
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563    ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี ้
1. อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 ราย 
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
3. กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

 

มติ กศจ.  อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1  เรื่อง   กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล ่วงหน้า ฝ ่ายเลขานุการ จ ึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี คร ั ้งที่  12/2563 วันจ ันทร์ที่   23                        
พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

  (ลงช่ือ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงช่ือ)                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายชาลี สำรองทรัพย์) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 






































































































































































































































































































































































































































































