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(นายวรภพ  ไพลวัลย์) 
(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(6) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

      (นายจรายุทธ  ประทีปวรกาญจน์) 
(7) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
2. นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                    
               

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางวลีพร ภาคภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
4. น.ส.น้ำทิพย์  หนูนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี 
5.  นายเกษมพงศ์  พรหมมา นิติกรชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
7. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
8. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

            -  ไม่มี  - 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2564     
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2564     
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1  เรื่อง    ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล    
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

                 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
คำขอ 

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 12 
มีนาคม 2564  ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 23 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเอก และอัตรา
ว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามตำแหน่งว่าง
ที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย ปีพ.ศ.2564และตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ ที่เหลือจากการบรรจุและ
แต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี เสนอ จำนวน 21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 127 อัตรา ดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 

 

ที ่ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก 
จ านวนต าแหน่งว่าง  

รวม 
สพป.กจ.1 สพป.กจ.2 สพป.กจ.3 สพป.กจ.4 สพม.กจ. 

1. คณิตศาสตร ์ 1 1 2 5 1 10 
2. ภาษาไทย 6 3 9 4 2 24 
3. ภาษาอังกฤษ  -  - -  -  1 1 
4. เคม ี  -  - -   - 3 3 
5. อุตสาหกรรมไ   า  -  - -   - 2 2 
6. ภาษาพม่า -  -   - -  1 1 
7. คหกรรม  -  - -   - 1 1 
8. พลศึกษา 1  - 2 2 1 6 
9. ดนตรีศึกษา 1  - 2 -   - 3 

10. ดนตรีสากล  - -  3 -  1 4 
11. ศิลปะ/ศิลปศึกษา  - -  1  - -  1 
12. เกษตร/เกษตรกรรม/

เกษตรศาสตร ์
 - 1 -   -  - 1 

13 คอมพิวเตอร ์ 1 -  1 1 3 6 
14 ประถมศึกษา 7 4 4 3  - 18 
15
19
1. 

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา     

6 5 15 5  - 31 
16 จิตวิทยาและการแนะแนว     -  -  -   - 1 1 
17 วิทยาศาสตร ์ 1 1  -  - -  2 
18 สังคมศึกษา 2 -  2 1 3 8 
19 การเงินและบัญช ี -   -  -  - 2 2 
20 บรรณารักษ์  -  - 1  -  - 1 
21 นาฏศิลป   -  - 1  -  - 1 

รวม 26 15 43 21 22 127 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(มาตรา 45 มาตรา 53 และมาตรา 56) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3220  ลงวันที่ 17 

มิถุนายน 2563 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2563 

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/761 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื ่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื ่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี
การศึกษา 2563 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 

12 มีนาคม 2564  มีมต ิดังนี้ 
1.1 ระเบียบวาระการประชุมที่ 6.1  เรื่อง  ขอใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  นำอัตราว่างมีอัตราเงินเดือน และ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้ง
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ในการสอบแข่งขันฯ  ตามความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด จำนวน 38 อัตรา ดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1  จำนวน 9 อัตรา 

1 พัฒน์พงศ์ เมือง 806 ปฐมวัย   
2 บ้านถ้ำ ท่าม่วง 1394 ปฐมวัย  
3 บ้านหนองน้ำขุ่น ท่าม่วง 65 คณิตศาสตร ์   
4 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 674 ภาษาอังกฤษ   
5 บ้านโกรกตารอด ท่าม่วง 1828 ปฐมวัย   
6 บ้านโป่งโก ด่านมะขามเตี้ย 444 ภาษาไทย   
7 บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย 493 การประถมศึกษา   
8 บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย 5041 ภาษาอังกฤษ   
9 บ้านหม่องกระแทะ ศรีสวสัดิ ์ 4671 การประถมศึกษา   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 2  จำนวน 13 อัตรา 
10 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2201 ประถมศึกษา   
11 วัดแสนตอ (วรรตัต

วิทยาคาร) 
ท่ามะกา 4939 ประถมศึกษา   

12 วัดห้วยตะเคียน ท่ามะกา 2384 ประถมศึกษา   
13 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 2047 ภาษาอังกฤษ   
14 บ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา 2261 ภาษาอังกฤษ   
15 วัดหนองโรง ท่ามะกา 2385 ปฐมวัย   
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ลำดับ
ที ่

โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
16 ดอนสามง่ามผิว หงส์

วีณะอุปถัมภ ์
ท่ามะกา 2228 คณิตศาสตร ์   

17 บ้านหนองขุย พนมทวน 3844 ปฐมวัย   
18 บ้านห้วยด้วน พนมทวน 3693 ประถมศึกษา   
19 บ้านบ่อหว้า พนมทวน 3628 ภาษาไทย   
20 บ้านห้วยลึก ห้วยกระเจา 3890 ภาษาไทย   
21 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา 4044 ภาษาอังกฤษ   
22 บ้านนาใหม ่ ห้วยกระเจา 4026 ภาษาอังกฤษ   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3  จำนวน 5 อัตรา 
23 อนุบาลไทรโยค ไทรโยค 2858 ภาษาไทย   
24 บ้านหาดงิ้ว ไทรโยค 3021 ประถมศึกษา   
25 บ้านเขาสามชั้น ไทรโยค 2774 พลศึกษา   
26 วัดปรังกาส ี ทองผาภูม ิ 943 ประถมศึกษา   
27 บ้านใหม่พัฒนา สังขละบรุ ี 4989 ปฐมวัย   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 4  จำนวน 4 อัตรา 
28 บ้านรางขาม บ่อพลอย 1900 ประถมศึกษา   
29 หมู่บ้านป่าไม ้ เลาขวัญ 4316 ประถมศึกษา   
30 วัดใหม่ภูมเิจรญิ เลาขวัญ 4350 ปฐมวัย   
31 บ้านหนองสำโรง บ่อพลอย 2199 ภาษาไทย   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 7 อัตรา 
32 กาญจนานุเคราะห ์ เมือง 32608 ดนตรสีากล   
33 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 

กาญจนบุร ี
เมือง 32730 คอมพิวเตอร ์   

34 เทพมงคลรังษ ี เมือง 125133 คหกรรมศาสตร ์   
35 ไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค 32756 คอมพิวเตอร ์   
36 วิสุทธรังษี  ท่าม่วง 33030 ภาษาไทย   
37 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง 32905 อุตสาหกรรมศลิป    
38 ประชามงคล หนองปรือ 120304 สังคมศึกษา   

 

1.2 ระเบียบวาระการประชุมที่ 6.5  เรื ่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564  มีมติอนุมัติให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นำอัตราว่างมีอัตราเงินเดือน และ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่เหลือจาก    
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 (พิจารณารอบที่ 1) ให้ใช้ในการสอบแข่งขันฯ  จำนวน 65 อัตรา ดังนี้ 

ลำดับท่ี โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1 

1 อนุบาลกาญจนบรุ ี เมือง 760 ภาษาไทย   
2 ลุ่มโป่งเสี้ยว เมือง 738 ภาษาไทย  
3 บ้านห้วยน้ำขาว เมือง 2322 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ์   
4 บ้านหนองหิน ด่านฯ 442 ปฐมวัย   
5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ด่านฯ 905 ปฐมวัย   
6 บ้านท่าเสดจ็ ด่านฯ 1106 ภาษาอังกฤษ   
7 บ้านรางสะเดา ท่าม่วง 4523 ประถมศึกษา   
8 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1456 ภาษาไทย   
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ลำดับท่ี โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
9 บ้านปากนาสวน ศรีสวสัดิ ์ 897 สังคมศึกษา  

10 บ้านปากนาสวน ศรีสวสัดิ ์ 1673 ประถมศึกษา   
11 วัดถ้ำองจุ ศรีสวสัดิ ์ 5087 ประถมศึกษา   
12 บ้านน้ำมุด ศรีสวสัดิ ์ 4818 พลศึกษา   
13 บ้านน้ำมุด ศรีสวสัดิ ์ 4819 ดนตรีศึกษา   
14 บ้านองหลุ ศรีสวสัดิ ์ 4699 ภาษาไทย   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 2 
15 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุง

วิทย์ 
ท่ามะกา 105525 การศึกษาปฐมวัย/ภาษาไทย   

16 วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริ
วิทยา" 

ท่ามะกา 2493 การศึกษาปฐมวัย/ดนตรี/ศิลปะ   
17 วัดสาลวนาราม พนมทวน 3618 การศึกษาปฐมวัย   
18 วัดดอนแสลบ ห้วยกระเจา 4001 เกษตร   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3 
19 บ้านยางโทน ไทรโยค 2813 ภาษาไทย   
20 สมาคมไทย-

ออสเตรเลียน 
ไทรโยค 1314 สังคมศึกษา   

21 บ้านช่องแคบ ไทรโยค 1447 ภาษาไทย   
22 บ้านวังกระแจะ ไทรโยค 2895 การศึกษาปฐมวัย   
23 บ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค 5241 การศึกษาปฐมวัย   
24 วัดปรังกาส ี ทองผาภูม ิ 1110 ดนตรสีากล   
25 บ้านอูล่อง ทองผาภูม ิ 551 ภาษาไทย   
26 บ้านลิ่นถิ่น ทองผาภูม ิ 1018 การศึกษาปฐมวัย   
27 บ้านไร ่ ทองผาภูม ิ 1044 การประถมศึกษา   
28 บ้านไร ่ ทองผาภูม ิ 3584 การศึกษาปฐมวัย   
29 บ้านเกริงกระเวีย ทองผาภูม ิ 2821 ดนตรสีากล   
30 บ้านเกริงกระเวีย ทองผาภูม ิ 5378 ภาษาไทย   
31 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูม ิ 3923 คณิตศาสตร ์   
32 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูม ิ 5786 ภาษาอังกฤษ   
33 บ้านท่าดินแดง สังขละบรุ ี 2267 การศึกษาปฐมวัย   
34 บ้านท่าดินแดง สังขละบรุ ี 4893 การประถมศึกษา   
35 บ้านท่าดินแดง สังขละบรุ ี 3158 สังคมศึกษา   
36 บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 6042 การศึกษาปฐมวัย   
37 อนุบาลสังขละบุร ี สังขละบรุ ี 2781 การศึกษาปฐมวัย   
38 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 5220 การศึกษาปฐมวัย   
39 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1268 การศึกษาปฐมวัย   
40 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 5209 การศึกษาปฐมวัย   
41 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1637 ภาษาไทย   
42 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 853 คอมพิวเตอร ์   
43 บ้านห้วยมาลัย สังขละบรุ ี 5712 ภาษาอังกฤษ   
44 บ้านใหม่พัฒนา สังขละบรุ ี 5211 การศึกษาปฐมวัย   
45 บ้านห้วยกบ สังขละบรุ ี 1807 การศึกษาปฐมวัย   
46 บ้านกองม่องทะ สังขละบรุ ี 5077 ภาษาไทย/วิทยาศาสตร/์

การศึกษาปฐมวัย 
  

47 บ้านหินตั้ง สังขละบรุ ี 1626 ดนตร/ีนาฏศลิป    
48 บ้านหินตั้ง สังขละบรุ ี 1460 ภาษาอังกฤษ   
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ลำดับท่ี โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
49 บ้านหินตั้ง สังขละบรุ ี 2877 คณิตศาสตร ์  

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 4 
50 บ้านเขาแหลม หนองปรือ 1237 การศึกษาปฐมวัย   
51 ประชาพัฒนา เลาขวัญ 1534 คณิตศาสตร์/การประถมศึกษา   
52 บ้านพรหมณ ี เลาขวัญ 4598 ภาษาอังกฤษ   
53 บ้านหนองเตียน บ่อพลอย 2979 ภาษาไทย   
54 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ 3513 ภาษาอังกฤษ   
55 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ 4392 สังคมศึกษา  

56 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ 4365 คอมพิวเตอร ์   
57 บ้านหนองขอนเทพพนม หนองปรือ 2556 คณิตศาสตร ์  

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
58 บ่อพลอยรัชดาภเิษก บ่อพลอย 32946 เคม ี   
59 หนองรีประชานิมติ  บ่อพลอย 32953 สังคมศึกษา   
60 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ท่ามะกา 114818 เคม ี   
61 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง 32856 ภาษาพม่า   
62 ร่มเกล้า  กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 117355 ภาษาไทย   
63 อุดมสิทธิศึกษา  สังขละบรุ ี 33096 บัญช ี   
64 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ 8847 ภาษาไทย   
65 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ 33006 สังคมศึกษา   

 
หมายเหตุ ลำดับที่ 55 คาดว่าจะว่าง เนื่องจากการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ลำดับที่  57 ใช้รับย้ายกรณีพิเศษ 
 

1.3 ระเบียบวาระการประชุมที่ 6.14  เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่าง เพ่ือใช้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564  มีมติอนุมัติ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีใช้ตำแหน่ง
ว่างที่มีอัตราเงินเดือน และ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีใช้ในการสอบแข่งขันฯ  ตามความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด และอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งที่ไม่มี
เงื ่อนไขและไม่ผูกพันการใช้ตำแหน่ง เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 23 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา (ข้อมูล  ณ วันที่ 8 มีนาคม 
2564)  ดังนี้ 

 
 

ลำดับ
ที ่

โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1 จำนวน 15 อัตรา 

1 วัดท่าน้ำตื้น เมือง 203 สังคมศึกษา   
2 พัฒน์พงศ์ เมือง 806 ปฐมวัย  
3 บ้านถ้ำ ท่าม่วง 1394 ปฐมวัย   
4 บ้านหนองน้ำขุ่น ท่าม่วง 65 คณิตศาสตร ์   
5 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 674 ภาษาอังกฤษ   
6 บ้านโกรกตารอด ท่าม่วง 1828 ปฐมวัย   
7 ไทยรัฐวิทยา 103 

(บ้านหนองผู้เฒ่า) 
ด่านมะขามเตี้ย 432 ปฐมวัย   
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ลำดับท่ี โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
8 บ้านหนองหญ้าปล้อง ด่านมะขามเตี้ย 490 วิทยาศาสตร ์  
9 บ้านโป่งโก ด่านมะขามเตี้ย 444 ภาษาไทย  

10 บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย 493 การประถมศึกษา   
11 บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย 5041 ภาษาอังกฤษ   
12 บ้านเจ้าเณร ศรีสวสัดิ ์ 367 การประถมศึกษา   
13 บ้านบนเขาแก่งเรียง ศรีสวสัดิ ์ 6 ภาษาไทย   
14 บ้านต้นมะพร้าว ศรีสวสัดิ ์ 4919 การประถมศึกษา   
15 บ้านหม่องกระแทะ ศรีสวสัดิ ์ 4671 การประถมศึกษา  

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 2  จำนวน 6 อัตรา 
16 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุง

วิทย์ 
ท่ามะกา 105525 การศึกษาปฐมวัย   

17 วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริ
วิทยา" 

ท่ามะกา 2493 การศึกษาปฐมวัย   
18 วัดสาลวนาราม พนมทวน 3618 การศึกษาปฐมวัย   
19 วัดดอนแสลบ ห้วยกระเจา 4001 เกษตร  
20 บ้านตลุงใต ้ ห้วยกระเจา 2444 ภาษาไทย  
21 บ้านหนองนางเลิ้ง ห้วยกระเจา 4050 วิทยาศาสตร ์  

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3  จำนวน 10 อัตรา 
22 บ้านบ้องตี้ ไทรโยค 2748 บรรณารักษ์ศาสตร ์   
23 วัดใหม่ดงสัก ไทรโยค 2959 ปฐมวัย   
24 อนุบาลไทรโยค ไทรโยค 2858 ภาษาไทย   
25 บ้านกุยแหย ่ ทองผาภูม ิ 9281 ดนตรสีากล   
26 วัดปรังกาส ี ทองผาภูม ิ 337 นาฏศิลป    
27 บ้านห้วยเขย่ง ทองผาภูม ิ 4706 ภาษาไทย   
28 คุรุสภา ทองผาภูม ิ 1227 พลศึกษา   
29 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 70 ปฐมวัย   
30 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 2707 ดนตรีศึกษา   
31 บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 2925 ศิลปศึกษา   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 4  จำนวน 11 อัตรา 
32 บ้านหนองมะสัง   เลาขวัญ 4289 ประถมศึกษา   
33 ชุมชนบ้านหนองฝ าย เลาขวัญ 300 ปฐมวัย   
34 บ้านสระเตยพัฒนา เลาขวัญ 4345 ปฐมวัย   
35 บ้านหนองแสลบ เลาขวัญ 4255 ปฐมวัย   
36 ชุมชนบ้านหนองฝ าย เลาขวัญ 4401 ภาษาไทย   
37 บ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ 3558 ภาษาไทย   
38 บ้านหนองแสลบ เลาขวัญ 4399 พลศึกษา   
39 บ้านสามยอด บ่อพลอย 3249 พลศึกษา   
40 บ้านพุพรหม บ่อพลอย 7959 คณิตศาสตร ์   
41 บ้านหนองหมู บ่อพลอย 3275 คณิตศาสตร ์   
42 บ้านพรหมณ ี เลาขวัญ 4601 คณิตศาสตร ์   

ตำแหน่งว่างสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 17 อัตรา 
43 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง 32929 เคม ี   
44 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง 32856 ภาษาพม่า   
45 ประชามงคล หนองปรือ 33383 อุตสาหกรรมไ   า   
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ลำดับท่ี โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง ความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
46 ประชามงคล หนองปรือ 47574 คณิตศาสตร ์  
47 ประชามงคล หนองปรือ 117386 พลศึกษา  
48 ประชามงคล หนองปรือ 27174 ชีววิทยา   
49 หนองรีประชานิมติ บ่อพลอย 33412 การเงิน   
50 หนองรีประชานิมติ  บ่อพลอย 32953 สังคมศึกษา   
51 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 1566 คอมพิวเตอร ์   
52 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 3869 จิตวิทยาและการแนะแนว   
53 ร่มเกล้า  กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 117355 ภาษาไทย   
54 บ่อพลอยรัชดาภเิษก บ่อพลอย 32946 เคม ี   
55 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ท่ามะกา 114818 เคม ี  

56 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ 8847 ภาษาไทย   
57 หนองปรือพิทยาคม หนองปรือ 33006 สังคมศึกษา  

58 อุดมสิทธิศึกษา  สังขละบรุ ี 33096 บัญช ี   
59 อุดมสิทธิศึกษา  สังขละบรุ ี 52997 ภาษาจีน   

2.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่าง  
และความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันฯ ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด และอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังบัญชีสรุปข้อมูลตำแหน่งว่าง
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ในการสอบ จำนวน 21 สาขาวิชาเอก จำนวน  127  อัตรา  ดังนี้ 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข  1 หน้า 48-51)    

ที ่ กลุ่มวชิา/สาขาวิชาเอก 
จำนวนตำแหน่งว่าง  

รวม 
สพป.กจ.1 สพป.กจ.2 สพป.กจ.3 สพป.กจ.4 สพม.กจ. 

1. คณิตศาสตร ์ 1 1 2 5 1 10 
2. ภาษาไทย 6 3 9 4 2 24 
3. ภาษาอังกฤษ         1 1 
4. เคม ี         3 3 
5. อุตสาหกรรมไ   า         2 2 
6. ภาษาพม่า         1 1 
7. คหกรรม         1 1 
8. พลศึกษา 1   2 2 1 6 
9. ดนตรีศึกษา 1   2     3 

10. ดนตรสีากล     3   1 4 
11. ศิลปะ/ศิลปศึกษา     1     1 
12. เกษตร/เกษตรกรรม/

เกษตรศาสตร ์
  1       1 

13 คอมพิวเตอร ์ 1   1 1 3 6 
14 ประถมศึกษา 7 4 4 3   18 
15
19
1. 

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/
อนุบาลศึกษา     

6 5 15 5   31 
16 จิตวิทยาและการแนะแนว             1 1 
17 วิทยาศาสตร ์ 1 1       2 
18 สังคมศึกษา 2   2 1 3 8 
19 การเงินและบัญช ี         2 2 
20 บรรณารักษ์     1     1 
21 นาฏศิลป      1     1 

รวม 26 15 43 21 22 127 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

๑. ประกาศรับสมัคร         ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 
๒. รับสมัคร    วันพุธที่ 5 - วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

                  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข      ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 
๔. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
          ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 
 

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข 
    เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 

ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 

๖. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แ  มสะสมงาน  
    และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
    ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ  
              และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 
ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด 

(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564) 

๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมุลตำแหน่งว่าง และความต้องการวิชาเอก

ของสถานศึกษา ตามท่ีคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งและ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   ได้จัดทำข้อมูลและรายละเอยีด
ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่า เป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ใช้ในการ
สอบแข่งขันฯ  ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่  สพฐ. กำหนด และอัตรากำลังไม่เกิน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานปี พ.ศ. 2564  จึงขอเสนอ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาตามประเด็นท่ีเสนอ 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2564 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เห็นชอบให้นำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 21 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 127 อัตรา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด  

2. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (เลขานุการ กศจ.)  ลงนามแทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

3. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แต่งตั้งคณะกรรการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้ ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ 

4. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.)  ลงนามประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5. มอบให้ศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี (เลขานุการ กศจ.)  เป ็นผ ู ้ดำเนินการเลือกและจ้าง
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อออกข้อสอบและประมวลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2564 จนแล้วเสร็จ 

6. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.)  เป็นผู้ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206/ว 14  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  จนแล้ว
เสร็จ 

7. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

8. หากผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบจำนวนตำแหน่งว่าง ในกลุ่ม
วิชาเอกใดให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาเอกเดียวกันลำดับต่อไป เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งจนครบจำนวน
ตำแหน่งว่างตามท่ีได้รับอนมุัติ 

9. หากผู้สอบแข่งขันได้เลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาใด ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสถานศึกษา นั้น  และหากผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้รับย้ายหรือรับโอน
ตามผลการสอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี 

10. เมื่อดำเนินการแล้วให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ทราบต่อไป 

11. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  ทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ทราบต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

 

4.1  เรื่อง  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

คดีศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อบ.99/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อบ.77/2564 
คดีระหว่างนายปรีชา  ทิพพาบุญ ผู้  องคดี  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เดิม) ที่  1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่  3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เดิม) ที่ 4 ผู้ถูก  องคดี โดยศาลมีคำวินิจฉัยพอสรุปได้ดังนี้  

ประเด็นจากผู ้  องคดีอ้ างว่ าตนไม่ ได้ ร ับความเป็นธรรมจากมติของผู ้ ถ ูก  องคดีที ่  4ใน         
การประชุมครั ้ งที ่  2/2555 เมื ่อวันที ่  23 กุมภาพันธ์  2555ที่ ไม่รับย้ายผู ้  องคดี ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ และให้นำตำแหน่งว่างไปบรรจุและแต่งตั้ งผู ้ผ่านการคัดเลือกจาก
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผู้ถูก  องคดีที่  4 เป็นผู้มีอำนาจและหน้ าที่ตามกฎหมายในการกำหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคล กำหนดจำนวนอัตราตำแหน่งฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.กำหนดรวมทั้งมีอำนาจอนุมัติการย้ายฯ จึงย่อมมีดุลยพินิจที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมแก่กรณี
ว่าสมควรรับย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดหรือต่ างสังกัดที่ยื่นคำร้องขอย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งตามที่
ขอย้ายหรือไม่ ทั้งนี้แม้จะมีผู้แสดงความประสงค์ขอย้ายเพียงรายเดียว ก็ไม่ผูกมัด ให้ผู้ถูก  องคดีที่  4 ต้อง
พิจารณารับย้าย เนื่องด้วยการย้ายต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายและประโยชน์ทางราชการเป็น
สำคัญ ทั้งหลักเกณฑ์การย้ายตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 
2554 ข้อ 12 ได้กำหนดว่าผู้ยื่นขอย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับย้ายเสมอไป และจากข้อเท็จจริงรับ ังได้ว่า     
ผู้ถูก  องคดีที่ 4 ได้พิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้  องคดีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงละได้ พิจารณาดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยชอบแล้ว ดังนั้นมติของผู้ถูก  องคดีที่  4 ในการประชุมครั้งที่  2/2555 
เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ ไม่รับย้ายผู้  องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน  
บ้านนากาญจน์ และให้นำตำแหน่งว่างไปบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และ
ย่อมไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้  องคดี ผู้ถูก  องคดีที่  2 ที่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูก  องคดีที่  1 และ   
ผู้ถูก  องคดีที่  4 สังกัด จึงไม่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้   องคดีแต่อย่างใด รวมทั้งเมื่อ     
ผู้ถูก  องคดีที่ 3 ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูก  องคดีที่ 1 และผู้ถูก  องคดีที่ 4 สังกัดโดยตรง ผู้  องคดีย่อม 
ไม่สามารถ  องผู้ถูก  องคดีที่  3 ให้ต้องรับผิดต่อผู้  องคดี ได้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ศาลชั้นต้นพิพากษายก  อง ต่อมาผู้  องคดีอุทธรณ์  

ศาลปกครองสูงสุด ได้กำหนดนัด ังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2564 และมีคำวินิจฉัยสรุปได้ว่า “ผู้ถูก  องคดีที่  4 มิได้เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือเพราะเหตุ ใน
เรื่องการผลการประเมินศักยภาพ แต่เป็นการพิจารณาโดยได้คำนึงถึงประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ อันเป็น
การใช้ดุลยพินิจพิจารณาการย้ายภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การที่ผู้ถูก  อง
คดีที่  1 มีคำสั่งโดยความเห็นชอบของผู้ถูก  องคดีที่  4 ไม่รับย้ายผู้   องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านนากาญจน์ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ศาลชั้นต้นพิพากษายก
  อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 52-78) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

6.1   เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
                  กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครูกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 1 ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ. 2551(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง         

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 11. การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  
ข้อ 11.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรณีที่สถานศึกษาใดมีความจำเป็น ต้อง

ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความ      
จำเป็นไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ โดยนำเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอเหตุ ผลและ
ความจำเป็นต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ การย้ายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่จะพิจารณานำเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอเหตุผล
และความจำเป็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณาจาก คำร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่ามีความประสงค์รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (การย้ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา) จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

เหตุผลความจำเป็น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้ย้ายไปดำรง 
ตำแหน่ง/สังกัด 

1 นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท 
ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.1 
วุฒ ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ร.ร.ราษฎร์บำรุงธรรม 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

  * เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมี
ประสบการณ์ด้านการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล 
 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3  
หน้า 79-104 ) 

ตำแหน่งครู   
อันดับ คศ.1 
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
สพม.กาญจนบุร ี

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  ไม่ขัดข้องใน
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายดังกล่าว 



15 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กาญจนบุรี มีความประสงค์ที่จะรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท ตำแหน่ง
ครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มาดำรงตำแหนง่ที่
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาดังกล่าว ประกอบกับสถานศึกษาที่จะรับย้ายเป็นสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ กำหนด  จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (กรณี
การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา) หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบให้ นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท ตำแหน่งครู 
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ย้ายเพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ของทางราชการ  (กรณีการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกาญจนา-       
นุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   และมีข้อเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาดังนี้ 

1. ควรจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการและกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การพิจารณาให้ย้ายเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอนุมัติ กศจ.ในการกำหนดองค์ประกอบและตัวชี ้ว ัดใน            
การประเมินที่ชัดเจน และสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรจะมีแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  (กรณีการ
ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)  และการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกของ      
ผู้ขอย้ายจะต้องตรงตามความจำเป็นกับวิชาเอกท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือไม ่

2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
เท่านั้น หรือสามารถพิจารณารับย้ายจากต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร 

3. กรณีสถานศึกษาที่จะรับย้ายมีอัตรากำลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
แต่ปรากฏว่ามาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาในตำแหน่งที่จะใช้ในการรับย้าย เกินมาตรฐานที่กำหนด สามารถ
พิจารณารับย้ายได้หรือไม ่

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทาง

ราชการ (กรณีการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ราย นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท ตำแหน่งครู โรงเรียนราษฎร์บำรุง
ธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด   

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   ที่ประชุมมีมติ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำหนังสือหารือไปยัง สำนักงาน 
ก.ค.ศ. ในประเด็น ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  สามารถพิจารณารับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนราษฎร์บำรุง
ธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้หรือไม่ อย่างไร 
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6.2 เรื่อง   การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
              (กรณีพิเศษ) 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (ขอย้ายกรณีพิเศษ) จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จำนวน(ราย) 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 3  
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 2  
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 7 

 

 

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

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

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง        

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

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

การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูก
คุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ  

การย้ายกรณีพิเศษ  ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี 
ตลอดจนความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นปะกอบการพิจารณา  

การย้ายกรณีพิเศษ  ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อคำร้องได้รับการพิจารณาผลเป็นประการ
ใดถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีแจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ได้ยื่นความประสงค์ขอ
ส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

1 นายไกรวุฒิ  
          แสงจันทร์ 

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 
รร.วดัศรีโลหะราษฎร์บำรุง 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย) 
เงินเดือน 17,540 บาท 
บรรจวุันที ่5 พฤศจกิายน 2561  

* ย้ายกรณดีูแลมารดาซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง 
เนื่องจากมารดาคือนางสาวน้องเลก็  
สอนใจ เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยตดิเตียง         
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้                 
จากการประสบอุบตัิเหตุทาง
รถจักรยานยนต์ ประกอบกับบิดาเสียชีวิต 
และตนเองเป็นบุตรคนเดียวท่ีต้องดูแล
มารดา 
 

ขอย้ายไป  
รร.พนมทวน- 
ชนูปถัมภ ์
สงักัด 
สพม.กาญจนบุร ี

2 นางสาวชัชชฌาณีญา   
      ชวาลปัญญาวงศ ์

คร ู

อันดับ คศ.1 

โรงเรียนบ้านห้วยนำ้ขาว 

สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
เงินเดือน 18,390 บาท 

บรรจุวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  

* ย้ายกรณีถูกคุกคามต่อชีวิต   
    เนื่องจากนางสาวชัชชฌาณีญา   
ชวาลปัญญาวงศ์ ได้ประสบอุบตัิเหตุขับ
รถยนต์เฉีย่วชนกับรถจักรยานยนต์ เมื่อ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณบ้าน
หนองหญ้าปล้อง โดยคู่กรณีเสยีชีวิตในท่ี
เกิดเหตุ 1 ราย และบาดเจ็บสาหสั 1 ราย 
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจา้พนักงาน 
จึงเป็นสาเหตุให้สามีของผู้บาดเจ็บไม่พอใจ
และได้พูกจาข่มขู่ทางโทรศัพทล์ักษณะจะ
ทำอันตรายแก่ตนเองและครอบครัว และได้
เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน ไว้ ณ 
สถานีตำรวจภูธรด่านมะขามเตี้ย เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2564 
 

ขอย้ายไป 
สพม.กทม.
เขต 1 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย 

 

1 นางวรัญญา  
            เชื้อชูชาติ 

ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.1 
รร.บ้านกุยแหย่ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (การประถมศึกษา) 
เงินเดือน 16,720 บาท 
บรรจุวันที่ 1 ต.ค. 2561  

   * ย้ายกรณีดูแลบิดา ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง 
     เนื่องจากบิดาป่วยเป็นโรคเบาหวาน,  
ความดันโลหิตสูง อายุ 73 ปี โดยอาศัยอยู่
คนเดียว ไม่มีผูดู้แลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้
แนบได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ลว. 
24 ธันวาคม 2563และใบรับรองแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ลว. 
22 ก.พ. 64  
 
 
 
 

ขอย้ายไป  
รร. ในสังกดั 
สพป.สมุทรสงคราม 
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2 นายศตวรรษ  

             ยะรินทร ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 
รร.อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร)์                 
เงินเดือน 19,240 บาท 
บรรจวุันที่ 7 ส.ค. 2560 

 * ย้ายกรณีดูแลบิดา ซึ่งเจ็บป่วยดว้ยโรค
ร้ายแรง 
      เนื่องจากบิดาป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ความดันสูงไขมันสูง ไขมันเกาะตบั อายุ 
70 ปี  ควรไดร้ับการดแูลรักษาอย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้แนบเอกสาร
ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลค่ายสรุศักดิ์
มนตรี ลำปาง ลว. 17 ธ.ค. 2563 พร้อม
ประวัติการรักษาตั้งแต่เริม่รักษา-ปัจจุบัน 

ขอย้ายไป สพม.
ลำปาง ลำพูน 

3 นายนรากรณ์  
             หิรัตพรม 

แหน่ง ครู  อันดับ คศ. 1 
รร.บ้านไร่ป า 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาตร์)                  
เงินเดือน 18,740 บาท 
บรรจุวันท่ี 30 มี.ค. 2561 

* ย้ายกรณดีูแลบดิามารดา ซึ่งเจ็บป่วยด้วย
โรคร้ายแรง 
     1.เนื่องจากบิดาป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
และไขมันในเลือดสูง เห็นสมควรมารับการ
รักษาต่อเนื่องทั้งนี้ ได้แนบเอกสารใบรับรอง
แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช      
กุฉินารายณ์ ลว.29 ม.ค. 2564 และ 
ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสมเดจ็พระ
ยุพราชกุฉินารายณ์ลว. 19 ก.พ. 2564 
     2. เนื่องจากมารดาป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหติสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวาย
เรื้อรังระยะที่ 3 และโรคกระดูกสนัหลัง
เสื่อม ซึ่งมารับการรักษาต่อเนื่องตัง้แต่ปี 
2559 

ขอย้ายไป  
รร. ในสังกดั 
สพป.กาฬสินธุ์  
เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 ราย 

1 นางสาวอรทยั  คุม้กัน 
 
 

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2   
รร.บ้านสามยอด 
อ.บ่อพลอย 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
เงินเดือน 27,800 บาท 
บรรจุวันที่ 8 สิงหาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * ย้ายกรณีดูแลบิดามารดา ซึง่เจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง 
เนื่องจากดูแลบดิาสูงอายุ (83 ปี) และป่วย
ติดเตยีง พักอาศัยอยู่กับมารดา อาย ุ 71 ปี 
ซึ่งมารดากม็ีโรคประจำตัวตอ้งพบแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง บิดา - มารดา มีบุตร รวมผูข้อย้าย 
จำนวน 3 คน ดังนี ้คนที่ 1 มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป สถานที่ทำงานไม่แนน่อน แล้วแต่จะมี
คนมาจา้งคนที่ 2 มีอาชีพพนักงานราชการ 
รร.ฤทธยิะวรรณาลยั 2 เขตสายไหม กทม.                                        
คนที่ 3 ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในเวลาทีบ่ิดาต้อง
ไปพบแพทย์จะตอ้งนอนไปในรถยนต์ เพราะไม่
สามารถนั่งได้เกนิ 15 นาที หากนั่งนานๆ จะ
เกิดอาการปวดหลังไปถึงปลายเท้าเพราะขาทั้ง 
2 ข้าง งอและยดืออกไม่ได้ ซึ่งการไปพบแพทย์
ในแตล่ะครั้งมารดาจะต้องจ้างรถไปให้พาไป
เป็นประจำ   ปจัจุบันผู้ร้องขอย้ายตอ้ง
เดินทางกลับบ้านไปดูแลบิดาและช่วย
มารดา สัปดาห์ละ3 – 4 วัน เพราะสืบ
ทราบว่าบิดาป่วยมะเร็งต่อม-ลูกหมาก และ
โรคไต ต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จาก 

ขอย้ายไป   
รร.ในสังกดั          
สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 
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   โรงเรียนบ้านสามยอด อ.บ่อพลอย ถึง

บ้านพัก ม.4 ต.ทุ่งสมอ  อ.พนมทวน ไป
กลับเป็นระยะทาง  160 กิโลเมตร/วัน 
ร่างกายอ่อนเพลีย มผีลกระทบต่อการ
จัดการเรียนไม่เต็มกำลัง และอาจเกิด
อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 

2 นางสาวพมิพ์พิชชา         
              สังขร์ักษา 
 

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1 
รร.บ้านพรหมณี 
อ.เลาขวัญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวยั)  
เงินเดือน 17,530 บาท 
บรรจุวันที่ 14 ธนัวาคม 2561 
 

     * ย้ายกรณีดูแลบดิา ซึ่งเจ็บปว่ยด้วย
โรคร้ายแรง 
       เนื่องจากดแูลมารดาเจ็บป่วยรา้ยแรง
(โรคมะเร็ง ช่องปาก) ตอ้งรักษาตอ่เนื่องเป็น
เวลานานและเกดิภาวะแทรกซ้อนหลายโรค 
เช่น โรคความดันโลหติสูง โรคปอด 
รับประทานอาหารไดเ้ฉพาะของเหลว ร่างกาย
ซูบผอม ไม่มีแรง หน้ามืด แน่นหน้าอก ใจสั่น 
หายใจไมส่ะดวก มึนงงศรีษะเป็นประจำ จาก
อาการป่วยทั้งหลายทีรุ่มเรา้ ทำใหม้ารดาเกดิ
ความเครยีดและซึมเศรา้ 
 

ขอย้ายไป รร. 
ในสังกดั         
สพป.นครปฐม            
เขต 2 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 7 ราย 

1 นายประสพสุข   
           ศรีนรสิทธิ์   

ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.3 
รร.กาญจนานุเคราะห ์
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
เงินเดือน 56,750 บาท 
บรรจุวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2532 
 

   * ย้ายกรณีดูแลบิดามารดาซึ่งเจบ็ป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง 
     เป็นบุตรชายคนเดียว และต้องดูแล
มารดา อายุ 80 ปี  ที่ป่วยพิการ ติดเตยีง 
และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นเวลา 2 ปี 

ขอย้ายไป 
รร.ในสังกัด  
สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 1 

2  นางสาวสุวนันท์   
           สินธุวงษ์   

ตำแหน่งครูอันดับ คศ.1 
รร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
เงินเดือน 17,660 บาท 
บรรจุวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 
2561 
 

* ย้ายกรณเีจ็บป่วยร้ายแรง 
      เนื่องจากเพื่อรักษาตัวจากโรคซึมเศร้า
รุนแรง หย่าร้างกับสามี เคยฆ่าตัวตายหลาย
ครั้ง และต้องมผีู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

ขอย้ายไป               
รร.ไทรโยคน้อย
วิทยา 
สังกัด สพม.
กาญจนบุร ี

 

3 นายภาคภมูิ เครือแก้ว ตำแหน่งครูอันดับ คศ.1 
รร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ ค.บ. (พลศึกษา)     
เงินเดือน 17,710 บาท 
บรรจุวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 
2561 
 
 
 

     * ย้ายกรณีดูแลบดิามารดาซึ่งเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง 
     เนื่องจากเพื่อดูแลมารดาที่ป่วยเป็นโรค
สมองเสื่อม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาย ุ70 ปี 

ขอย้ายไป 
รร. ในสังกัด 
สพป.อ่างทอง 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
4 นายณพล  พูลพันธ์ ครู อันดับ คศ.1 

รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรุ ี
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยไี   า 
อุตสาหกรรม) 
เงินเดือน 18,950 บาท 
บรรจุวันที่ 28 ธนัวาคม 2560 

เพื่อดูแลมารดาที่ป่วย  อายุ 64 ป ี
เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันสูง  
โรคไตวายเรื้อรังระดับ 3 

ขอย้ายไป รร. 
ในสังกัด สพม.
อุทัยธานี 
ชัยนาท  
(สพม.42เดิม) 

5 นายนิติ  เดชากุล ครู อันดับ คศ.1 
รร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ วท.บ. (เคมี)          
เงินเดือน 19,310 บาท 
บรรจุวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

เพื่อดูแลมารดา อายุ 63 ปี ที่ป่วยเป็นโรค
พาร์กินสัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่างกายไม่
แข็งแรง และพบซีสในตับอ่อน ไมส่ามารถ
ดูแลตนเองได้ และต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

ขอย้ายไป รร. 
ในสังกัด สพม.
อุทัยธานี 
ชัยนาท  
(สพม.42เดิม) 

6 นางสาวณัฐชกานต์  
          วงศ์ศัย      

ครู อันดับ คศ.1 
รร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรุ ี
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ ศษ.บ. (การแนะแนว)  
และ บธ.บ. (การบญัชี) 
เงินเดือน 19,020 บาท 
บรรจุวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

เพื่อรักษาตัวจากโรคหมอนรองกระดูกสัน
หลังกดทับเส้นประสาท จำนวน 2 ครั้ง ซึ่ง
ต้องรักษาตัวด้วยการผ่าตัดหมอนรองกระดูก
ที่โรงพยาบาลน่าน จ.นา่น (เคยรักษาท่ี
โรงพยาบาลรามา หมอแนะนำใหร้ักษากับ
หมอคนเดมิที่เคยผ่าตดั) เป็นโรคไทรอย มี
ก้อนเนื้อในตับอ่อน มีความลำบากในการ
เดินทางไปรักษาตัว  

ขอย้ายไป รร.  
ในสังกัด สพม.
น่าน 
(สพม.37 เดิม) 

7 นางพิมพ์ปพิชญ์   
            ยิ้มแย้ม 

ครู อันดับ คศ.1 
รร.ประชามงคล 
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุร ี
สังกัด สพม.กาญจนบุร ี
วุฒิ วท.บ. (เคมี)  
เงินเดือน 24,370 บาท 
บรรจุวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 

เพื่อรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจากโรคซึมเศรา้ 
ขั้นรุนแรง ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและดูแล 
คู่สมรสมีอาชีพรับจ้าง ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ลำไส้ ต้องเข้ารับการรักษาตัวและติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิด 

ขอย้ายไป  
รร.วิสุทธรังษี 
รร.กาญจนานุ
เคราะห์   
รร.ท่าม่วง
ราษฎร์บำรุง   
หรือ รร.ใด ๆ ใน 
สพม.กาญจนบุรี  
อ.เมือง
กาญจนบุรี 

 
2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายในสังกัดแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการรวมทั้งสิ้น
จำนวน 14 รายดังกล่าว เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขในการสอบคัดเลือกที่จะต้องดำรงตำแหน่ งในสถานศึกษา ที่บรรจุและ
แต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด (4 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี) และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   
2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษทั้ง 14 รายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไม่ติด
เงื่อนไขในการสอบคัดเลือกที่จะต้องดำรงตำแหน่ง  ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด (4 ปี 
หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี) และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่     
ก.ค.ศ. กำหนด แล้ว  

จึงเห็นควรพิจารณาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ทั้ง 14 
รายดังกล่าว มีเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษจริงหรือไม่ โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานของทาง
ราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 รายดังกล่าว ไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง เพ่ือพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  

22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื ่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ทั้ง 14 ราย 

ดังกล่าว เป็นผู้มีเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  
2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นในการขอย้ายกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุี 
ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 รายดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทาง เพ่ือพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ  
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6.3   เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง  การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง   คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอยา้ย
กรณีพิเศษ (กรณีดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

(เดิม) 
ขอย้ายมา 

ดำรงตำแหน่ง 
เหตุผลการขอย้าย 

1 นางสาวรุ่งทิพย ์
          ชมชื่น 

ตำแหน่ง คร ู
อันดับ คศ.1 
เงินเดือน 22,290 บาท    
รร.ชุมชนบ้านหนองฝ าย 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4   
วิชาเอกคณิตศาสตร์   
บรรจุเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2558 

รร.บ้านหนองขอน- 
เทพพนม  
อำเภอหนองปรือ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

 

เนื่องจากดูแลมารดาป่วยเส้นเลอืดสมองโป่ง
และมเีลอืดซึม เข้ารับการผา่ตดั และหลังจาก
การผา่ตดัจะมีอาการหน้ามืด วิงเวยีน
บ่อยครั้ง แพทย์แจ้งวา่ต้องเฝ าระวังอาการ
เสน้เลือดในสมองอาจจะเกิดในจดุอืน่ได้อีก 
หากพบในจดุอื่นแล้วไปพบแพทยไ์มท่ัน อาจ
ทำใหเ้สยีชีวิตได้ ในการไปพบแพทยแ์ตล่ะ
ครั้งมารดาตอ้งนั่งรถโดยสารประจำทางโดย   
ผู้ขอยา้ยจะต้องเป็นผู้พาไป เนื่องจากบิดา
อ่านหนังสือไม่ออก มโีรคประจำตวัคอืปอดไม่
แข็งแรงและตาเปน็ต้อ การมองเหน็เลือนราง 
ซี่งปัจจุบันแพทยไ์ด้ตรวจพบวา่ผูข้อย้ายปว่ย
เป็นโรคเส้นเลือดไมส่ามารถไปเลี้ยงตาขา้ง
ซ้ายทำให้การมองเหน็ไม่ชัดเจน แพทย์ยังหา
สาเหตไุมไ่ด้  ทำให้การเดินทางดแูลมารดา
เป็นไปด้วยความยากลำบากและเป็นอันตราย 
เพราะต้องเดินทางไป – กลับ จากโรงเรียน
ถึงบ้านพักมารดารวมเป็นระยะทาง 80 
กิโลเมตร จึงขอย้ายกรณีพเิศษไปโรงเรียน
บ้านหนองขอนเทพพนม ซึ่งห่างจาก
บ้านพักเพียง 1 กิโลเมตร 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ปรากฏว่า 
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ (-1) และมีความต้องการวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้ว มีตำแหน่งว่างที่สามารถรับย้ายข้าราชการรายดังกล่าวได้ และเป็นสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
1 นางสาวรุ่งทิพย์  ชมชื่น ตำแหน่ง คร ู

อันดับ คศ.1    
รร.ชุมชนบ้านหนองฝ าย 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4   

 

ตำแหน่ง คร ู
อันดับ คศ.1    
รร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4   
 

 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ราย นางสาว      

รุ่งทิพย์  ชมชื่น ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ าย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4   

2. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู รายดังกล่าว   

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.4  เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
                ตามมาตรา 38 ค.(2) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
– เขต 4 พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จำนวน 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 4  ราย 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 7  ราย 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 14  ราย 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 12  ราย 

รวมทั้งสิ้น  37  ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 53) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้หน่วยงาน ของรัฐอ่ืน
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 

6. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 

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

8. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี
หนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ นตามมาตรา 38 ค.(2)ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 ไปแล้วนั้น 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4ได้เสนอให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ



25 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งดังกล่าว 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 ได้รายงานว่า มีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
วันบรรจุและแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 

วันครบกำหนดทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 4 ราย 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 437/2562 สัง่ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
1 นายอภิชัย  สรรพวุธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

2 นางสาวจันทร์จิรา  โพธิเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 520/2562 สั่ง ณ วันที่ 26สิงหาคม พ.ศ. 2562 
3 นางสาวสุพรรณี  วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 430/2563 สั่ง ณ วันที่ 29กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
4 นางสาวณฐมน  หมื่นเพชร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 7 ราย 
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 437/2562 สัง่ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
1 นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

2 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

3 นายทรงศักดิ์  พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

4 นายวันรุ่ง  พาสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 520/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
5 นางสาวณัฐณิชา ชัยยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ ์
2563 

6 นางสาวธนันธร ศรีลาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ ์
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 430/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
7 นางสาวมุกนรินทร์  ทองเกลี้ยง นิติกรปฏิบัติการ                    

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
วันบรรจุและแต่งตั้ง 

เมื่อวันที่ 
วันครบกำหนดทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 14 ราย 
 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 437/2562 สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
1 นางสาวจันทร์จิรา  อุปะละสัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

2 นางสาวภัทรลภา  สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 520/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
3 นางสาวนันท์ธัญพัชร์   

ทองประเทือง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

4 นางสาวพิมพ์พนิต  แก้วบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

5 นางสาวอัญมณี  ทองคำ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

6 นางสาวสุมิตรา   ลิ้มตระกูล นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

7 นางสาวธัญธิตา  กิจสมดี นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

8 นางสาวจ๋ามคำ  ภมรกุล นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 596/2562 สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 
9 ว่าท่ี ร.ต.หญิงปาณิสรา   

โออินทร์ 
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

29 กันยายน 
2562 

23 มีนาคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 46/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563   
10 นางสาวชนิดา  วัฒถากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

29 มกราคม 
2563 

28 กรกฎาคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 416/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
11 นายภูวรินทร์  พุทธรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

20 กรกฎาคม 
2563 

19 มกราคม 
2564 

12 นางสาวพัทธนันท์  ชนะศึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

20 กรกฎาคม 
2563 

19 มกราคม 
2564 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 430/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
13 นางสาววรางคณา  ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 

14 นางสาวสุวาตี  มะเซ็ง นิติกรปฏิบตัิการ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
วันบรรจุและแต่งตั้ง 

เมื่อวันที่ 
วันครบกำหนดทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 12 ราย 
 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 437/2562 สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
1 นางสาวนภสร  ผาเพียว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

18 กรกฎาคม 
2562 

17 มกราคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 520/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
2 นางสาวณัฐธีรินต์(วิชุดา)  

เอี่ยมรักษา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

3 นางสาวณัฏฐณิชา  สาติบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

4 นางสุพัตรา  ธิติดำรง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

5 นางสาวอรอุมา  อินทร์ทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

6 นางสาวจณิสตา  จันทร์ทรง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

7 นายธีระศักดิ์  ไพพงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

26 สิงหาคม 
2562 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 121/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
8 นางสาวรัชนู  อุ่นเรือน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
24 กุมภาพันธ์ 
2563 

23 สิงหาคม 
2563 

9 นางสาววาสนา  ใคร่ครวญ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ                    
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

24 กุมภาพันธ์ 
2563 

23 สิงหาคม 
2563 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 430/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
10 นางสาวมาวะดี  ศรีพลอย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 431/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
11 นางสาวศศิรินทร์  วิโชติศุภวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 520/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
12 สิบเอกณพชร  ศักขิณาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ                    

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

29 กรกฎาคม 
2563 

28 มกราคม 
2564 

 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 ได้ตรวจสอบ

กลั่นกรองและรับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 ได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ทุกราย ครบถ้วนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ดังนี้ 

1) การปฐมนิเทศเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรมของส่วน
ราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3) การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 

จึงเห็นสมควรเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา     
38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 จำนวน 37 ราย  พ้นทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 

มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบ
ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้   
1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ตามมาตรา 

38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4  จำนวน 37 ราย  ให้รับราชการ
ต่อไป  

2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนด 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.5 เรื่อง     การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย    

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น นำรายชื่อ      

ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำปาง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   
รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 

 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551(มาตรา 47) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี         

ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 มีข้อมูลที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประสงค์ที่
จะขอใช้บัญชี ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก ผู้สอบแข่งขันได้ 
จำนวน (ราย) 

เหลือขึ้นบัญชี 
จำนวน (ราย) 

ขอใช้บัญชี 
จำนวน (ตำแหน่ง) 

ถ้าให้ใช้บัญชี 
จะเหลือ (ราย) 

1 ภาษาอังกฤษ 68 5 1 4 
2 ภาษาจีน 15 4 2 2 

รวม 83 9 3 6 
 

2. หาก กศจ.กาญจนบุรี มีมติอนุมัติให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ใช้บัญชีดังกล่าวแล้ว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการอัตรากำลังครูภายในจังหวัดกาญจนบุรี แต่อย่างใด 

3. ข้อมูลตำแหน่งว่างของ กศจ.อ่างทอง สุพรรณบุรี และลำปางที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีดังนี้ 
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ที ่ โรงเรียน สังกัด 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่มวิชาเอก 
จำนวน
อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา 
1 วัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์) สพป.อ่างทอง 192 ภาษาอังกฤษ 1 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา 
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี 107830 ภาษาจีน 1 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา 
1 อนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 4602 ภาษาจีน 1 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี   พิจารณาแล้วเห ็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธ ิการ              

จังหวัดอ่ืน ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  พ.ศ. 2563 
ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขอใช้
บัญชีกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 

มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบ
ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้กศจ.อ่างทอง  กศจ.สุพรรณบุรี และกศจ.ลำปาง นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน       

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามรายละเอียดข้างต้น 

2.  ขออนุมัติเป็นหลักการ หาก กศจ.อื่นๆ  มีความประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกศจ.
กาญจนบุรี  มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการให้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป  

3. ขออนุมัติเป็นหลักการ กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี  หากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุี  
มีตำแหน่งว่าง และมีความต้องการวิชาเอกต่างๆ ที่มีมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี มอบให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.
กำหนดต่อไป และให้นำเสนอให้ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี ในคราวถัดไป 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ    
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6.6 เรื่อง    ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์      
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

                เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์สมเด ็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 1 อัตรา 

 

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

(มาตรา 50) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี ข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดย
ดำเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์  

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/2496 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 589  ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

5. หนังสือสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที ่ ศธ 04238/637  ลงวันที ่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ.ศ. 2564 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2564 มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่
 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด 
 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่งเลขที่ 

(เลขกรมบัญชีกลาง) 
อาศัยเบิก ความต้องการ

วิชาเอก อันดับ ขั้น 
1 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

อำเภอสังขละบุรี 
สังกัด สพม.กาญจนบุรี 

ครูผู้ช่วย 6507 
(0014125) 

คศ.3 43,080 
ศิลปศึกษา 
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2. รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ที่เข้ารับการคัดเลือก 

 

ลำดับ
ที ่

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
 

มหาวิทยาลัย 
 

ภูมิลำเนา 

1 นายมีชัย  ไทรสังขธิติสิน ค.บ./ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

หมู่ 5 บ้านเวียคะดี้ 
ตำบลหนองลู  
อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

3. กำหนดวันและเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 
2. รับสมัคร วันพุธที่ 17  มีนาคม 2564 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2563 
 5. ประกาศผลการคัดเลือก 

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

                 
                 4.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรอง
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และตามแนวปฏิบั ตทิี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดเรียบร้อยแล้ว 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง โรงเรียน/ 

อำเภอ/สังกัด 
วิชาเอก 

ตำแหน่งเลขที่ 
(เลขกรมบัญชีกลาง) 

เงินเดือน หมายเหตุ 

1 นายมีชัย  ไทรสังขธิติสิน 
ครูผู้ช่วย ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 
อำเภอสังขละบุรี 
สังกัด สพม.กาญจนบุรี 

ศิลปศึกษา 6507 
(0014125) 

15,800  

 

3.  อนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ     
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6.7   เร ื ่อง   ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้าร ับราชการเป็นข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 จำนวน 3 อัตรา 
 

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

(มาตรา 47 และมาตรา 53) 
2.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย 

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

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

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2564 อนุมัติตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 จำนวน 3 อัตรา 
ดังนี้ 
ที่ โรงเรียน อำเภอ ความต้องการ

วิชาเอก 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่
กรมบัญชีกลาง 

ตำแหน่ง อาศัยเบิก อัตรา 
กำลัง อันดับ เงินเดือน 

1 ไทยรัฐวิทยา 21  
(บ้านลำเหย) 

บ่อพลอย ชีววิทยา 5144 0008286 ครู  คศ.2 27,670 พอดี
เกณฑ์ 

2 วัดใหม่ภูมิเจริญ เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 4369 0008403 ครู คศ.3 58,390 พอดี
เกณฑ์ 

3 บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 4429 0008478 ครู คศ.3 58,390 พอดี
เกณฑ์ 

 



35 
 

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใน
ลำดับถัดไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ลำดับที่สอบได้ กลุ่มวิชาเอก 
1 น.ส.วชิราพรรณ บุญคง 12 ชีววิทยา 
2 น.ส.กนกเกศ ยะเปี้ย 63 ภาษาอังกฤษ 
3 นายกิตติพศ ลาภมียิ่งเจริญ 64 ภาษาอังกฤษ 

 
3.ปฏิทินการดำเนินการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
    - วันที่ 12 มีนาคม 2564  มีหนังสือแจ้งผู้สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทราบ 
    - วันที่ 17 มีนาคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิรายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียน 
    - วันที่ 24 มีนาคม 2564  ขออนุมัติบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 
4.  บัญชีรายชื ่อผู ้สอบแข่งขันได้แยกตามกลุ ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศกศจ.

กาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563 (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  คงเหลือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จำนวนที่ขึ้นบัญชี เรียกบรรจุแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 1 -  
2 พลศึกษา 4 4 -  
3 ภาษาจีน 15 11 4  
4 ดนตรีศึกษา 1 1 -  
5 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 -  
6 ดนตรีสากล 3 3 -  
7 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 3 3 -  
8 คณิตศาสตร์ 53 53 -  
9 ชีววิทยา 61 12 49  
10 ภาษาไทย 30 30 -  
11 ภาษาอังกฤษ 68 64 4  
12 ฟิสิกส์ 32 11 21  
13 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 3 3 -  
14 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 16 16 -  
15 ประถมศึกษา 5 5 -  
16 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 3 3 -  
17 ภาษาพม่า ไม่มีผู้ขึ้นบัญชี - -  

รวม 299 221 78  
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5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบกลั่นกรองและ
รับรองข้อมูลเรื่องดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 มีอายุไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และมีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 3 ตำแหน่ง 

เห็นควรอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จำนวน 3 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564    ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย 
ดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ลำดับที่ 
ขึ้นบัญชี 

กลุ่มวิชาเอก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
1 ไทยรัฐวิทยา 21  

(บ้านลำเหย) 
บ่อพลอย 5144 นางสาววชิราพรรณ  บุญคง 12 ชีววิทยา 

2 วัดใหม่ภูมิเจริญ เลาขวัญ 4369 นางสาวกนกเกศ  ยะเปี้ย 63 ภาษาอังกฤษ 
3 บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ 4429 นายกิตติพศ  ลาภมียิ่งเจริญ 64 ภาษาอังกฤษ 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยทุกตำแหน่ง 

 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.8   เรื่อง    ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 และตำแหน่งว่างที่เหลือจากการย้าย เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 จำนวน 12 อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน     3 อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน     4 อัตรา 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน     3 อัตรา 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน     2 อัตรา 

 

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

(มาตรา 47 และมาตรา 53) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย 

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

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

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

7. 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  

8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี             
ผู ้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17
กันยายน 2563 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวยัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2564  ระเบียบวาระที ่ 6.1 เรื ่อง ขอใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผล            
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิต
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ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563  มีมติอนุมัติให้ใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผล    
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563  จำนวน 38 อัตรา เพื่อใช้สำหรับการบรรจุและแต่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้  และระเบียบวาระที่ 6.5 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564  มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณา
ย้าย จำนวน 65 อัตรา ดำเนินการนำตำแหน่งว่างไปใช้ในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสาขา
วิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  มีความ
ประสงค์ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชี กศจ.กาญจนบุรี ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ  จำนวน 12  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ความต้องการ
วิชาเอก 

ตำแหน่ง
เลขท่ี หมายเหต ุ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 อัตรา 
1 บ้านท่าเสดจ็ ด่านมะขามเตี้ย ภาษาอังกฤษ 1106 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
2 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง ภาษาอังกฤษ 674 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3 บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย ภาษาอังกฤษ 5041 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 4 อัตรา 
4 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2047 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5 บ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2261 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
6 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4044 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
7 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4026 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 อัตรา 
8 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูม ิ ภาษาอังกฤษ 5786 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
9 บ้านห้วยมาลัย สังขละบรุ ี ภาษาอังกฤษ 5712 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 

10 บ้านหินตั้ง สังขละบรุ ี ภาษาอังกฤษ 1460 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 อัตรา 
11 บ้านพรหมณี เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 4598 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
12 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 3513 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 

 

3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน 12 ตำแหน่ง (ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563) ในบัญชีกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา  
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 และตำแหน่งว่างที่เหลือจากการย้าย เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 จำนวน 12 อัตรา  

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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6.9   เร ื ่อง   ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้าร ับราชการเป็นข้าราชการครู                 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี    

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี จำนวน 4 อัตรา  
 

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

(มาตรา 47 และมาตรา 53) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย 

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

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

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

7. 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  

8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี             
ผู ้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17
กันยายน 2563 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การข้ึนบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563 (บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ให้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) มีบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แยก
ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
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ที ่ กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จำนวนที่ข้ึนบัญชี เรียกบรรจุแล้ว คงเหลือ หมายเหต ุ
1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 1 -  
2 พลศึกษา 4 4 -  
3 ภาษาจีน 15 11 4  
4 ดนตรีศึกษา 1 1 -  
5 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 -  
6 ดนตรสีากล 3 3 -  
7 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 3 3 -  
8 คณิตศาสตร ์ 53 53 -  
9 ชีววิทยา 61 12 49  

10 ภาษาไทย 30 30 -  
11 ภาษาอังกฤษ 68 64 4  
12 ฟิสิกส ์ 32 11 21  
13 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 3 3 -  
14 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 16 16 -  
15 ประถมศึกษา 5 5 -  
16 คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 3 3 -  
17 ภาษาพม่า ไม่มผีู้ขึ้นบัญช ี - -  

รวม 299 221 78  
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2564  มีมติอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี
การศึกษา 2563 และตำแหน่งว่างที่เหลือจากการย้าย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
– 4 จำนวน 12 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ความต้องการ
วิชาเอก 

ตำแหน่ง
เลขท่ี หมายเหต ุ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 อัตรา 
1 บ้านท่าเสดจ็ ด่านมะขามเตี้ย ภาษาอังกฤษ 1106 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
2 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง ภาษาอังกฤษ 674 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3 บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย ภาษาอังกฤษ 5041 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 4 อัตรา 
4 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2047 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5 บ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2261 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
6 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4044 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
7 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4026 อัตราว่าจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 อัตรา 
8 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูม ิ ภาษาอังกฤษ 5786 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
9 บ้านห้วยมาลัย สังขละบรุ ี ภาษาอังกฤษ 5712 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 

10 บ้านหินตั้ง สังขละบรุ ี ภาษาอังกฤษ 1460 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 อัตรา 
11 บ้านพรหมณี เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 4598 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
12 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 3513 อัตราว่างท่ีเหลือจากย้าย 
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3. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ตามลำดับที่ขึ้น

บัญชีคงเหลือ คือ ลำดับที่ 65 – 68  (หมดบัญชี)  จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ลำดับที่ขึ้นบัญชี กลุ่มวิชาเอก 

1 นางสาวประภาพร  สุดนาลาว 65 ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวจีรนันท์  โซ่พิมาย 66 ภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวเบญญาภา  ทุยเวียง 67 ภาษาอังกฤษ 
4 นางสาวณัฏฐิณี  ศรีอุทธา 68 ภาษาอังกฤษ 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 มีอายุไม่เกินสองปี  นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และมีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 4 ราย 

เห็นควรเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จำนวน 4 ราย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 

ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  ตามลำดับที่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งท่ีเหลือในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี จำนวน 4 ราย  
2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
3. ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย ทุกตำแหน่ง  
 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน ๓ ราย 
 

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

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

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

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

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
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.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                         
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและ
เอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน3
รายและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการ
ประเมิน  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.นริศรา  อ่วมอ่อง 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
3 มี.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี            ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายวุฒิชัย  หอวรรธกุล 
รองผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 

วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.บุตรตรี  บานบุรี 
ครู ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา ภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นางภิญญาพัชญ์   
          แบ่งเพชร 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

สังคมศึกษา/ 
2 มี.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี            ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา สังคมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พึ่งพร  บุญสืบ 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นางสุทธิชา  สมุทวนิช 
ครูร.ร.วิสุทธรังษี  
ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์ 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
8 มี.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.วิสุทธรังษี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางธนาวรรณ  ทรัพย์วโรบล 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.ณัฐกานต์  เฉลิมกุล 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรีนำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน 3 รายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเสนอขอตั้ง่คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมิน

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 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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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2564   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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7.1  เรื่อง   กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั ้งที ่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที ่  22                        
เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวอรวรรณ  คำมาก) 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




















































































































