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   ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24  
มีนาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 4 
ระเบียบวาระท่ี  3.1 รับทราบมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
4 

ระเบียบวาระท่ี  3.2 รับทราบการชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2564 

5-6 

ระเบียบวาระท่ี  3.3 แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ในส่วนของคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

7 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 
 

เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
8 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 แก้ไขประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 

8-9 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 การขออนุญาตจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 
และเขต 3  

10-12 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2564) 

13-17 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 การจัดสรรวงเงินเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาและการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ครั้งที่ 1 

18-26 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามประกาศ กศจ.
กาญจนบุรี 
 
 

27-29 



ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                                              หน้า  
  

ระเบียบวาระท่ี  4.6 การบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้ร ับการคัดเลือก ให้ขึ ้นบัญชีของ กศจ.
กาญจนบุรี  เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7 การประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

33-35 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 การขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

36-38 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณี
เพื ่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (การย้ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

39-41 

ระเบียบวาระท่ี  4.10 การเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือดำรงตำแหน่งครู 42-43 
ระเบียบวาระท่ี  4.11 การแต่งตั ้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                           

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561 
44-45 

ระเบียบวาระท่ี  4.12 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

46-47 

ระเบียบวาระท่ี  4.13 หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และ
ปริญญาโท แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติ
ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 

48-50 

ระเบียบวาระท่ี  4.14 การตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการคร ูและบุคลากรทาง   
การศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

51-57 

ระเบียบวาระท่ี  4.15 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 

58-61 

ระเบียบวาระท่ี  4.16 การตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการคร ูและบุคลากรทาง  
การศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 
1 และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

62-64 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 

 
เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 
64 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ ังหวัด
กาญจนบุรี   
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ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                                              หน้า  
  

ภาคผนวก   
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี 3.1 65-66 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี 3.2 67 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี 3.3 68-70 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี 4.1 71-72 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี 4.2 73-76 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี 4.8 77-87 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี 4.8 88-96 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี 4.9 97-120 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี 4.9 121-126 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระท่ี 4.12 127-128 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน  2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

--------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)                                                                          
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(5) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(6) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
(7) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(8) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(9) นายอนันต์  กัลปะ 
(10) นายโอภาส  เจริญเชื้อ 
(11) นายบุญชู  วิวัฒนาทร         
(12) นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(13) นางสาวอรวรรณ  คำมาก    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(14) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              
     (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
2. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
      (นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร) 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
4. นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 
                    

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

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. นายวีระกิจ เม่งอำพัน               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
5. น.ส.นิรมล  นุ่มเนียน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
6. นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7. น.ส.น้ำทิพย์  หนูนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี 
8.  น.ส.ขวัญพร  รินนะ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 
9. นายชยพล  แพงศรี เจ้าพนักงานปกครอง 
10. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
11. น.ส.ศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
13. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
14.  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 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2564   
 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม   
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม 
ได้พิจารณารายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  

2564  และเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามรูปแบบของระเบียบวาระการประชุม ของสำนักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 เรื่อง    รับทราบมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด 
               ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)  เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย
ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่ อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้ทุก
หน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ 10 ของ
บุคลากรท้ังหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรท่ีจำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ  

ข้อ 2 ให้ผู ้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด
วิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึง           
การรายงานผลการปฏิบัต ิ  ในช่ ว งที ่ ไม ่ ได ้ มาปฏิบัต ิ ง าน ณ สถานที ่ ทำงาน โดยคำนึ งถึ ง เป้ าหมาย             
การดำเนินงานของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ  

ข้อ 3 ให้หน่วยงานในสั งกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื ่อนการจัดประชุม        
การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้
วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 4 สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้งดการจัดการเรียนการสอน และให้งด      
การจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้นเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนประเภท
นานาชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หากจำเป็นต้อง จัดการเรียนการสอน 
ให้ผู ้บริหารสถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด  

ข้อ 5 กรณีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษากำหนดมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื ่ออิ เล็กทรอนิกส์  (แบบออนไลน์ )  หากจำเป็นต้องมีการสอบ       
การสัมภาษณ์ จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด  

ข้อ 6 ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกรายปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ  ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั ่นล้างมือ       
ลดการสัมผัส และ เว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรทุก
รายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่ เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
ราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ  และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 1 หน้า 65-66) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2 เรื่อง    รับทราบการชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร  
               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
 

ในคราวการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ปี 
พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด ดังต่อไปนี้  

1. การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี เหตุพิ เศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 16 กลุ ่ มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 44 อัตรา (ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้  
1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม  2564 
2) รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564 

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 9 เมษายน  2564 
4) ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันศุกรท์ี่ 16 - วันศุกรท์ี่ 23 เมษายน  2564 
5) สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
    ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏบิัติของวิชาชพีครู 
    ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหนง่ 

 
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน  2564 

 

6) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค 
    ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 30 เมษายน  2564 
 

2. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป       
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  จำนวน 2 อัตรา (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1190 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพธุที่ 24 มีนาคม  2564 
2) รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันพุธที่ 7 เมษายน  2564 

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 16 เมษายน  2564 
4) ประเมินประวัติและผลงาน  ระหว่างวันอังคารที่ 20 - วนัศกุร์ที่ 23 เมษายน  2564 
5) สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 
    ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
    ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหนง่ 

 
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

 
6) ประกาศรายชื่อผุ้ผา่นการคัดเลือกภาค ก และภาค ข  ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
7) ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่  15 พฤษภาคม   2564 
8) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพธุที่ 19 พฤษภาคม 2564  
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3. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  
จำนวน 21 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 127 อัตรา (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 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 แฟ้มสะสมงาน  
    และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
    ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ  
              และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

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

(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564) 

๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 
เนื ่องจาก  สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน  ได้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ส ำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึ ง ให้ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน -  สอบสัมภาษณ์  ของ          
การคัดเลือกตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที ่มีความจำเป็นหรือมี เหตุพิ เศษ  การคัดเลือกตำแหน่งบุคลากร        
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รวมทั้งชะลอการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  
ทั้ งนี้  กำหนดการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 67) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3  เรื่อง    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา       
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ในส่วนของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 
28 มกราคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 )      
โดยกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต ซึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(เดิม) แยกเป็น 2 เขตพื้นที่ และกำหนดชื่อใหม่เป็น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังกล่าว มีผลกระทบต่อกระบวนการรับนักเรียนปีการศึกษา2564 กรณีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ดำเนินการเกี ่ยวกับการรับนักเรียนในช่วงของความเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในส่วนของคณะกรรมการ การรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 68-70) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1   เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                  มัธยมศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 
  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบแก้ไขประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 

2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  (ในส่วนของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 )  โดยกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน    
62 เขต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(เดิม) แยกเป็น 2 เขตพื้นที่ และกำหนดชื่อใหม่เป็น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จากการ
เปลี ่ยนแปลงแก้ไขเขตพื ้นที ่การศึกษาดังกล่าว มีผลกระทบต่อกระบวนการรับนักเร ียนปีการศึกษา  2564            
กรณีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนในช่วงของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน    
ในส่วนของคณะกรรมการ การรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

“1. เพื ่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สามารถดำเนินการได้จนเสร็จสิ ้นกระบวนการรับ
นักเรียน ไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนจำนวนมาก และเพ่ือให้นักเรียนได้มีที่เรียนทุกคน จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ทำหน้าที่ประธาน รองประธานกรรมการและเลขานุการ 
ในคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทำหน้าที่ต่อไป ในคณะกรรมการดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ การใดที่คณะกรรมการรับนักเรียน้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชุดเดิม ได้กระทำไปแล้วนั้น ไม่ทำให้
การกระทำทั้งหมดต้องเสียไป 

2. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาทุกเขต รายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือทราบ และ
ให้ความเห็นชอบ” 

 



9 
 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี ได้เสนอขอเปลี ่ยนแปลงแก้ไขประกาศ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564จากเดิม ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน  (ในส่วนของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า 71-72) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในช่วงเปลี ่ยนผ่าน  (ในส่วนของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที ่การศึกษา) เห็นควรให้
เปลี ่ยนแปลงแก้ไขประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี            
ปีการศึกษา 2564   

 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอความเห็นชอบแก้ไขประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามเสนอ 
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4.2   เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว               

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3   จำนวน  3 ราย คือ 
1. นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย    “บ้านเรียนธาริตา”                                                                        

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
2. นางสาวพรกมล เทิดธำรง       “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”                                                                       

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. นางอรพรรณ  วนธารกร        “บ้านเรียนวนธารกร”                                                                          

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560 เร ื ่อง           
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ        
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12 
ความว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า 
“ให้ครอบครัว” ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนด
ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  แ ละข้อ 3      
ความว่า “ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาต
แก่ครอบครัวที ่ย ื ่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที ่ได้ร ับคำขออนุญาตจัดการศึกษา   
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5  หน้า 73-76) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

4.2.1 “บ้านเรียนธาริตา”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1        
นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย (ผู้ปกครอง) ได้ยื ่นขออนุญาตจัดการศึกษาให้กับบุตร คือ      

เด็กหญิงธาริตา  ลั่นซ้าย อายุ 4 ปี  ในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนธาริตา” ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 15/4 ถนนพัฒนาการ ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบรุี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 



11 
 

                        - คำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนธาริตา”  
 
 

 
 
 
4.2.2 “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2        

นางสาวพรกมล เทิดธำรง (ผ ู ้ปกครอง)  ได้ย ื ่นขออนุญาตจัดการศึกษาให้กับบุตร คือ        
เด็กหญิง  พชรสิตา เทิดธำรง อายุ 3 ปี 5 เดือน ในระดับก่อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาล 1-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน” ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 74 ม.6 ตำบลหวายเหนียว  อำเภอ   
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

- คำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”  
 
 
 
 
 
 
 

-  แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”  
 
 
 
 
 

 
 

4.2.3  “บ้านเรียนวนธารกร” สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3        
            นางอรพรรณ วนธารกร  (ผู้ปกครอง) ได้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาให้กับบุตร ในระดับก่อน

ประถมศึกษา(อนุบาล 3) คือ เด็กชายมานา วนธารกร และจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ให้กับ
เด็กชายสดุดี วนธารกร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนวนธารกร” ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 88/1     
หมู่ 7 ตำบลวังกระแจะ  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

- คำขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนวนธารกร” 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 3  ได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี ่ยวข้อง จึงเห็นควร
อนุญาตให้ 

1. นางสาวพิชญา  ตันธนวิกรัย   ใช้ชื่อ  “บ้านเรียนธาริตา”                                                                         
2. นางสาวพรกมล เทิดธำรง       ใช้ชื่อ  “บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”                                                                        
3. นางอรพรรณ  วนธารกร        ใช้ชื่อ  “บ้านเรียนวนธารกร”                                                                           
จัดการศึกษาให้แก่บุตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ตามที่เสนอ 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติ
เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ดังนี้ 
1. นางสาวพิชญา  ต ันธนว ิกร ัย   จ ัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3)  ให้แก่             

เด็กหญิงธาริตา  ลั่นซ้าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนธาริตา”  
2. นางสาวพรกมล เทิดธำรง   จ ัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ช ั ้นอนุบาล 1-3) ให้แก่                        

เด็กหญิงพชรสิตา เทิดธำรง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเรียนลายเส้น เล่นเป็นเรียน”  
3. นางอรพรรณ  วนธารกร  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 3) ให้แก่ เด็กชายมานา วนธารกร 

และจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ให้กับเด็กชายสดุดี วนธารกร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  โดยใช้ชื่อ
ว่า “บ้านเรียนวนธารกร” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามเสนอ 
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               4.3   เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน 2564) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2564)       
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้   

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ  ๔๒ คน 
๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการ  ๔1 คน 
๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการ  3๑ คน 
๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการ  33 คน 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 1) 

 

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

(มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา81 และมาตรา 133) 
2. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 102/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

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

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

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2553 

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

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

และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

11.  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค  เรื่อง  คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๗  เมษายน ๒๕๖๐ 
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 12. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 1008                  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1   
(1 เมษายน 2564) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา  

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ ที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน ๔๒ คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      1.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  จำนวน    1,6๒๗,๔๕0.๐๐  บาท  
     1.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)  จำนวน         ๔๘,๖๖๐.๗๖  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 2 สพป.กจ.1) 
ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 4๘,๖๕๗.๖๔ บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 4๘,๖๖๐.๗๖บาท)  
คงเหลือเงิน ๓.๑๒ บาท    
  1.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  1  ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน 1 ราย  คือ  น.ส.สุพัตรา            
โตสุริยวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุเข้ารับราชการวันที่ ๖ มกราคม 256๔ และมีผลการประเมิน
ในระดับดีเด่น 
       1.4  ผลการประเมินในระดับ            ดีเด่น      จำนวน  4๒  ราย 
 ดีมาก      จำนวน   -    ราย 

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

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน  ๔1  คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      2.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564        จำนวน  1,530,970.00  บาท  
     2.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)        จำนวน       45,776.00  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน แนบหมายเลข 2 
สพป.กจ.2) ทั้งนี้  สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 45,772.69 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 
45,776.00บาท) คงเหลือเงิน 3.31 บาท    
       2.3  ผลการประเมินในระดับ            ดีเด่น     จำนวน  ๔1  ราย  
                         ดีมาก     จำนวน   -    ราย 

         ดี  จำนวน   -    ราย 
พอใช้     จำนวน   -    ราย 
ปรับปรุง   จำนวน   -    ราย 
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 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 31 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      ๓.1  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  จำนวน    860,710.๐๐  บาท  
     ๓.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)  จำนวน      25,735.23   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 2 สพป.กจ.3)  
ท้ังนี ้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนท้ังสิ้น จำนวน 25,730.00 บาท (จากวงเงินท่ีใช้เลื่อนได้ท้ังสิ้น 25,735.23 บาท)  
คงเหลือเงิน 5.23 บาท    
  ๓.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  1  ราย ดังนี้ 
 - บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน 1 ราย คือ  น.ส.ผุสชา เนตรแก้ว 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 6 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 และมีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 

     ๓.4  ผลการประเมินในระดับ           ดีเด่น      จำนวน  30  ราย 
                                                                        ดีมาก      จำนวน    1  ราย 
                                                                        ดี    จำนวน    -   ราย  
                                                                        พอใช้      จำนวน    -   ราย 
                                                                        ปรับปรุง   จำนวน    -   ราย 
 

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 33 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 
2.99 สรุปได้ดังนี้ 

      4.๑  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน          858,550.00   บาท  
     4.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)   จำนวน          25,670.65   บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 2 สพป.กจ.4) 
ทั้งนี ้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 25,670 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  25,670.65 บาท)  
คงเหลือเงิน 0.65 บาท    
  4.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  2  ราย ดังนี้ 
 4.3.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน จำนวน 2 ราย คือ 
             4.3.1.1. นางสาวภร ิตา ทว ีศรี  ตำแหน่ง เจ ้าพน ักงานธ ุรการปฏ ิบ ัต ิ งาน                    
บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินในระดับดีมาก 
         4.3.1.2. นายสมศ ักด ิ ์  ท ับภู  ตำแหน ่ง  เจ ้ าพน ักงานธ ุรการปฏ ิบ ัต ิ งาน                             
บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินในระดับดีเด่น 
                          4.4  ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  3๒  ราย 
       ดีมาก     จำนวน    ๑  ราย 

ดี  จำนวน     -  ราย 
พอใช้     จำนวน     -  ราย 
ปรับปรุง จำนวน     -  ราย 
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 5. การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วย การเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     6.  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่
ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อน
ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง  
 7.  การกำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น      
5 ระดับ ดังนี้ 
                          ระดับ ดีเด่น             คะแนน  90    ขึ้นไป 
                          ระดับ ดีมาก             คะแนน  80 – 89 %                         
                          ระดับ ดี                  คะแนน  70 - 79 %                
                          ระดับ พอใช้             คะแนน  60 – 69 %                
                          ระดับต้องปรับปรุง     คะแนน  ต่ำกว่า  60 %  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รายงานว่าผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผล
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน และรับรอง
ว่าได้บริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินร้อยละ 2.99 ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 
2564 โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน รวมทั้ง
ได้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการเลื่อนเงินเดือนตามที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอมา 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน     

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1 - 4 

2.  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2564) ตามผลการพิจารณาตามทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  เสนอ 

3. ขอความเห็นชอบนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ในกรณี
ดังต่อไปนี้       

3.๑  กรณีที ่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ ่มเติมหรือมีกรณีอื ่นใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

3.๒  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนได้ 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานที่ช่วยราชการ เสนอให้เลื่อน
เงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
                         เพื่อประโยชน์ของทางราชการและให้การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่ทาง
ราชการกำหนด  ขออนุมัติให้ผู ้มีอำนาจในการสั่งเลื ่อนเงินเดือน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและ        
แนวปฏิบัติที่กำหนด 

2.3  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     เห็นชอบตามเสนอ 
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4.4  เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
ครั้งที่ 1  (๑ เมษายน 2564)   

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และเห็นชอบผลการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2564) ดังนี้ 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  1,4๓๘  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         ๒  ราย 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  1,0๓๑  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน        ๓   ราย   

๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  ๑,๒72  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         ๑  ราย   

๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  ๑,๐06  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         ๓  ราย   

๕. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน    ๑,๕๕๕  ราย  
            -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน          ๔   ราย  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา81 และมาตรา 133 )    

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

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

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ        
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  ๑ 6/๒๕๖๐ เรื่ อง การบร ิหารงานบ ุคคล                        
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
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7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่า     
ขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 

2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของวันลาและการมาทำงานสาย 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื ่อง การเลื ่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 
13. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 

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

28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่  28 มีนาคม 2562   เรื่อง การประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562  เรื ่อง  การเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

17. หนังส ือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว 2972                     
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื ่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีถึงแก่     
ความตาย  

18. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

19. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

20. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ด ่วนที ่ส ุด ศธ 04009/ว 1008                  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2564)  
 

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

ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมานั้น และหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 1008 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ซักซ้อม
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ดังนี้  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลื่อน
เงินเดือนที่ได้รับจัดสรรอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 
1 มีนาคม 2564 ภายในกลุ่ม 
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2. กำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณและ      
ช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ   

3. แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  และกลุ่มที่ 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 และ     
คศ. 5 

4. การพิจารณาการเลื ่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดำเน ินการ               
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 เรื ่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
แล้ว ขอให้คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ดังนี้ 

4.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
 4.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

- ผลการประเมินการคัดเล ือกนักเร ียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ื อรับรางวัล
พระราชทาน 

- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์      
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ดังกล่าว 

5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน 
แบ่งเป็น  

- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 70 
คะแนน) 

- องค์ประกอบที ่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (คะแนน 30 คะแนน) 

   ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้  
 ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
 ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
 ดี    (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
 พอใช้    (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ปรับปรุง   (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
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6. การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน
สำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดฐานในการคำนวณ ดังนี้ 

 

อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการคำนวณ 

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

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

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

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

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

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

15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 
         7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 1,4๔๐ คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3  สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 3) 

1. เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564   จำนวน   4๗,๙๒๔,๒๘๐.00  บาท  
2. เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)           จำนวน     1,4๓๗,๗๒๘.40  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,4๓๗,๗๒๓.๓๕ บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น 1,4๓๗,๗๒๘.40 บาท)  คงเหลือเงิน ๕.๐๕ บาท    

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ดังนี้ 

 
     ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  1,๓๘๔  ราย 
       ดีมาก     จำนวน       ๔๘  ราย 

ดี  จำนวน         ๕  ราย 
พอใช้     จำนวน         ๒  ราย 
ปรับปรุง จำนวน         ๑  ราย 

4. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวน (คน) 

3.1 บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน - 
3.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น - 
3.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
3.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน  ๑ 
3.5 ลาเกินกำหนด - 
3.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ๑ 
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  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน ๑,๐๓๔ คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 4) 

1. เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564   จำนวน   ๓๓,๖๓๑,๔๖๐.00  บาท  
2. เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)                จำนวน     ๑,๐๐๘,๙๔๓.๘๐  บาท 
รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ทั้งนี ้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน  1,0๐๘,๙๓๙.๐๘ บาท 
(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น  1,0๐๘,๙๔๓.๘0 บาท) คงเหลือเงิน ๔.๗๒ บาท    

3. เสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 
จำนวน ๒ ราย  คือ 
 3.๑นายวิชาญ  ระดมกิจ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสำนักคร้อ อันดับ คศ.2  เลขที่ตำแหน่ง 2167 
อัตราเงินเดือน 24,120 บาท ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึ่งข้าราชการ รายดังกล่าว ได้ปฏิบัติราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย (ปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เป็นระยะเวลา 5 เดือน 7 วัน) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ตามนัยข้อ 10 (5) ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 แต่ถึง
แก่ความตายก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคม 
2564 ดังนี้  

 3.๒นางมยุรี   กุ้ยอ่อน ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) อันดับ คศ. 3 เลขที่
ตำแหน่ง 3889 อัตราเงินเดือน 52,100 บาท ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ซึ่งข้าราชการ  รายดังกล่าว 
ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย (ปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เป็นระยะเวลา 5 เดือน 27 วัน) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ         
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามนัยข้อ 10 (5) ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 แต่ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2564 ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

ชื่อ –ชื่อสกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน/ระดับ
การประเมิน 

อันดับ เงินเดือน
ก่อนเลื่อน 

ร้อยละท่ี
ได้เลื่อน 

ฐานในการ
คำนวณ 

เงินที่ได้
เลื่อน 

เลื่อนให้
ได้รับ 

หมาย
เหต ุ

นายวิชาญ  ระดมกิจ วัดสำนักคร้อ 84/ดีมาก คศ.2 24,120 2.50 30,200 760 24,880  

ชื่อ –ชื่อสกุล โรงเรียน/สังกัด คะแนน/
ระดับการ
ประเมิน 

อันดับ เงินเดือน
ก่อนเลื่อน 

ร้อยละ
ท่ีได้
เลื่อน 

ฐานในการ
คำนวณ 

เงินที่ได้
เลื่อน 

เลื่อนให้
ได้รับ 

หมาย
เหต ุ

นางมยุรี  กุ้ยอ่อน อนุบาลพนมทวน
(วัดรางหวาย) 

90/ดีเด่น คศ.3 52,100 3.00 49,330 1,480 53,580  
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4. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนี้ 
     ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน   9๘๗   ราย 
       ดีมาก     จำนวน     ๓๖   ราย 

ดี  จำนวน       ๓   ราย 
พอใช้     จำนวน       ๘   ราย 
ปรับปรุง จำนวน        -   ราย 

5. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน ๑ ราย ดังนี ้
รายละเอียด จำนวน (คน) 

5.1 บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน 
-มีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ๓ เดือน ๑๖ วัน แต่ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

๑ 

5.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น - 
5.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
5.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
5.5 ลาเกินกำหนด - 
5.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 - 

      9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน  1,273 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข ๕) 

1. เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564   จำนวน   34,521,340.00  บาท  
2. เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)                จำนวน     1,035,640.20  บาท 
รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ทั้งนี ้สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,035,634.76 บาท 
(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 1,035,640.20 บาท) คงเหลือเงิน  5.44 บาท    

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓ ดังนี้ 
    ผลการประเมินในระดับ     ดีเด่น     จำนวน    901   ราย 
       ดีมาก     จำนวน    326   ราย 

ดี  จำนวน      43   ราย 
พอใช้     จำนวน        3   ราย  
ปรับปรุง จำนวน         -   ราย  

4. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวน (คน) 

4.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน 2 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น - 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 1 
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10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการที่มี ตัวจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน ๑,๐09 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 6) 

1. เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564   จำนวน   30,508,950.00   บาท  
2. เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)              จำนวน        915,268.50   บาท 
รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 915,255.17 บาท       
(จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 915,268.50 บาท)  คงเหลือเงิน 13.33 บาท    

 

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4  ดังนี้ 
     ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน   535    ราย 
       ดีมาก     จำนวน   410    ราย 
       ดี  จำนวน     63    ราย 

พอใช้     จำนวน       1    ราย  
ปรับปรุง จำนวน        -    ราย  

 

4. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 4 ราย ดังนี ้
รายละเอียด จำนวน (คน) 

4.1 บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน 4 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ - 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 - 
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 11. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มี จ ำนวนข้ า ร าชการ ที ่มีตัวจริง                
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 1,55๙ คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3 สรุปได้ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน หมายเลข 7) 

1. เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 46,๑๓๘,๔๔๐.๐๐  บาท 
2. เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)           จำนวน  ๑,๓๘๔,๑๕๓.๒๐  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1            
(1 เมษายน 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๘๔,๑๓๕.๑๔ บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อน
ได้ทั้งสิ้น ๑,๓๘๔,๑๕๓.๒๐ บาท) คงเหลือเงิน ๑๘.๐๖ บาท  

3. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น จำนวน  ๙๗๒  ราย 
  ดีมาก จำนวน  ๓๘๓  ราย 

  ดี จำนวน  ๑๙3  ราย 
  พอใช้ จำนวน    ๑1  ราย 

                                                ปรับปรุง    จำนวน      -  ราย 
4. เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน ๔ ราย ดังนี้ 

รายละเอียด จำนวน (คน) 
4.1 บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน ๔ 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น - 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 - 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี รายงานว่าผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พิจารณา รายงาน
ผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใส่ และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอื่น  โดยให้เลื่อนได้   
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการเลื่อนเงินเดือนตามที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอมา  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1   (1 เมษายน 

2564) โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

2.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

3. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั ่งเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู ้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)  ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ตามผลการพิจารณาที่เสนอข้างต้น        

4. ขอความเห็นชอบนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้วในกรณี  
ดังต่อไปนี้       

4.๑ กรณีที ่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ ่มเติมหรือมีกรณีอื ่นใดในการเลื่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น
ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 

 4.๒ การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมี
คำสั่งรับโอน/รับย้าย ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย 

4.3 การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ              
มีคำสั่งรับโอนก่อนการเลื ่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่าเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคำสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับตัวก็ตาม 

4.4 การช่วยราชการ ให้นับตัวในหน่วยงานที่ช่วยราชการ  ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการให้กลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้นับตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด 

4.5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่ย ้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

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

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์          
ในการคำนวณให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

6.  ให้สถานศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้แต่ละคน
ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     เห็นชอบตามเสนอ 
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4.5  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 

(มาตรา 47 และมาตรา 53) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 20 มีนาคม 2560 เรื ่อง การปรับปรุง

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

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื ่อง การปรับปรุง    

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง 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 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วย   
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูง ของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 
2563 แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คงเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่ 5) ดังนี้ 

 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จำนวนที่ข้ึนบัญชี เรียกบรรจุแล้ว คงเหลือ หมายเหต ุ
1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 1 -  
2 พลศึกษา 4 4 -  
3 ภาษาจีน 15 14 1  
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 -  
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ที ่ กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก จำนวนที่ข้ึนบัญชี เรียกบรรจุแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ 
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 299 224 75  
 

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2564 อนุมัติตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ความต้องการ
วิชาเอก 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

หมายเหต ุ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 อัตรา 
1 บ้านท่าเสดจ็ ด่านมะขามเตี้ย ภาษาอังกฤษ 1106  
2 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง ภาษาอังกฤษ 674  
3 บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย ภาษาอังกฤษ 5041  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 4 อัตรา 
4 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2047  
5 บ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2261  
6 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4044  
7 บ้านนาใหม ่ ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4026  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 อัตรา 
8 บ้านห้วยเสือ ทองผาภูม ิ ภาษาอังกฤษ 5786  
9 บ้านห้วยมาลัย สังขละบรุ ี ภาษาอังกฤษ 5712  
10 บ้านหินตั้ง สังขละบรุ ี ภาษาอังกฤษ 1460  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 2 อัตรา 
11 บ้านพรหมณ ี เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 4598  
12 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ ภาษาอังกฤษ 3513  

 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุและแต่งตั้ง 
(รอบที่ 6) ในวันที่ 16 เมษายน 2564  จำนวน 4 ราย ลำดับที่ 65 – 68 (หมดบัญชี) ดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ลำดับที่ 
ขึ้นบัญชี 

สังกัด 

1 ราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ 3513 นางสาวประภาพร  สุดนาลาว 64 สพป.กจ.4 
2 บ้านหนองปากดง ด่านมะขามเตี้ย 5041 นางสาวจีรนันท์  โซ่พิมาย 66 สพป.กจ.1 
3 บ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา 2261 นางสาวเบญญาภา  ทุยเวียง 67 สพป.กจ.2 
4 บ้านท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย 1106 นางสาวณัฏฐิณี  ศรีอุทธา 68 สพป.กจ.1 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 มีอายุไม่เกินสองปี  นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และมีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ข้ึนบัญชีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย 

จึงเห็นควร อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ข้ึนบัญชีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

  
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. บรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย  

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

3. ปรับปรุงตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยทุก
ตำแหน่ง 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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4.6  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ขึ้นบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ขึ้นบัญชีของ 
กศจ.กาญจนบุรี เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 ราย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื ่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หารือแนวปฏิบัติ     
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2575 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง การตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐ
อ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 

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

9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง        
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปใช้สำหรับดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็น          
ผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
4 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู ้สอบแข่งขันได้           
โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากบัญชีของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จากบัญชีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อมาขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับ     
การคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

      2.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ลำดับที่ขึ้นบัญชี 
กศจ.กาญจนบุรี 

เลขประจำตัว                            
ผู้เข้ารับการประเมิน ชื่อ - สกุล คะแนนประเมิน 

1 0102 นางสาวนันทพร  เย็นเอี่ยม 49 
2 0101 นางสาวกลอยใจ  ขันวงค์ 48 
3 0105 นายโสพัฒน์  ปาณานนท์ 46.6 

       2.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ลำดับที่ขึ้นบัญชี 
กศจ.กาญจนบุรี 

เลขประจำตัว                            
ผู้เข้ารับการประเมิน ชื่อ - สกุล คะแนนประเมิน 

1 0202 นางสาวกชพรรณ  สุทธิปัญโญ 49 
2 0203 นางสาวสุชีลา  โสภาลี 47.6 
3 0201 นางสาวมณฑิรา  พรับจีน 47.3 
4 0204 นางสาวอรุณรัตน์  นิยมวงศ์ 45.3 

 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศการขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้ได้รับ           

การคัดเลือกในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เรียบร้อยแล้ว 

4. ปราฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวและแจ้งความจำนงเพื่อรับการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ประสงค์รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

1 นางสาวนันทพร  เย็นเอี่ยม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2 นางสาวกลอยใจ  ขันวงค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3 นายโสพัฒน์  ปาณานนท์ - สละสิทธิ์ - 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
1 นางสาวกชพรรณ  สุทธิปัญโญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
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5. มีผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 3 ราย นายโสพัฒน์ 
ปาณานนท์  ได้สละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
จึงทำให้มีตำแหน่งว่าง  จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้รับ          
การคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน            
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 รายดังกล่าว  และตำแหน่งมีว่าง 1 ตำแหน่ง ควรให้ 
สพป.กาญจนจบุรี เขต 3 แจ้งความประสงค์ในการดำเนินการต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บรรจุและแต่งตั้งที่ 
1 นางสาวนันทพร  เย็นเอี่ยม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
2 นางสาวกลอยใจ  ขันวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
3 นางสาวกชพรรณ  สุทธิปัญโญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. กรณีมีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการสละสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ขออนุมัติให้
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งความประสงค์ในการดำเนินการขอใช้บ ัญชี                
ผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น หรือรับย้าย รับโอน โดยนำเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอ กศจ. 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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4.7   เรื่อง    การประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง               
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการพัสดุ 
ชำนาญการ/

ชำนาญการพิเศษ 
อ 15 

บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 53  มาตรา 57  มาตรา 61 และมาตรา 62) 

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

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

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

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  เรื ่อง      
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

7. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ประกาศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

8. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560  เรื ่อง         
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที่ ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 นักวิชาการพัสดุ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ชำนาญการ/

ชำนาญการพิเศษ 
อ 15 เป็นตำแหน่งที่มี 

คนครองอยู่แล้ว 
 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติบุคคล ด้านความรู ้ ความสามารถ และความชำนาญ เพื ่อเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร          
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ประกอบด้วย 

   1) นายบรรพจน์  ทัพซ้าย         รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4               ประธานกรรมการ  
 2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง       ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                  กรรมการ 

 3) น.ส.ปนัดดา ชีวะนอรรถ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                  กรรมการ 

    4) น.ส.ณัฐธีรินต์  เอ่ียมรักษา    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                 เลขานุการ 

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน  เพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ประกอบด้วย  

 1) นายนฐกร  แสงจันทร์         รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4               ประธานกรรมการ 

  2) นางสุณีย์  ฤทธิ์ภักดี         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
3) น.ส.ธนาภรณ์ สังข์วงศ์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 

4) นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                     กรรมการ 
5) น.ส.หทัยทิพย์  มณฑาทัศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                         กรรมการ 

                     6) น.ส.ณัฐธีรินต์  เอ่ียมรักษา    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ              เลขานุการ 
 

4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประกอบด้วย  
  1) นายสุภชัย ปุริสาย      ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4                           ประธานกรรมการ 

2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                  กรรมการ 

      สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
3) นางอรนลิน ทองวัง          ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                  กรรมการ 

               สพป.กาญจนบุรี เขต 3   
4) น.ส.มาริสา กฤชก้านเหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                เลขานุการ 
5) น.ส.ณัฐธีรินต์  เอ่ียมรักษา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ         
ที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้มีการประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้   

1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 
อัตรา ดังนี้ 
 

ที่ ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

หมายเหตุ 

1 นักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ชำนาญการ/ชำนาญ
การพิเศษ 

อ 15 เป็นตำแหน่งที่มี 
คนครองอยู่แล้ว 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
2.1 ลงนามในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

2.2 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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4.8  เรื่อง การขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้พิจารณาการขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขอโอน

พนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล  

ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ขอโอน 
ขอโอนมา 

ดำรงตำแหน่งท่ี 
1 นางสาวธนินาถ  สุขีคูณ  

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ  
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านกุยแหย ่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

 
 

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

พ.ศ. 2551  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง        

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  7 เมษายน 
2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งคร ู

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา ราย นายคงพันธ์ พรมจีน ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ราย นางสาวธนินาถ 
สุขีคูณ (ภรรยา) ตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรง
ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยให้เหตุผลว่า
ภรรยาป่วยด้วยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 6 หน้า  77-87 ) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้มีการพิจารณาการขอโอนของ
ข้าราชการรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า การขอโอนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านกุยแหย่ มีอัตรากำลังของสถานศึกษาพอดีเกณฑ์ แต่มีตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งความ
ต้องการวิชาเอกดนตรี เพื่อสรรหาข้าราชการครูมาบรรจุและแต่งตั้ง แต่เนื่องจากวิชาเอกดนตรีไม่มีผู ้ขึ ้นบัญชีไว้         
จึงขอนำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้สำหรับเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ. 
2564  
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ดังนั ้น สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงไม่สามารถดำเนินการ                
นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นรายดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ชี้แจงว่า
ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการและข้อมูลเอกสาร หลักฐานไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยด่วน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564  

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รายงานผลการดำเนินการและ
ข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา   
ความเดือดร้อนกรณีการขอพระราชทานความช่วยเหลือดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 3 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้ 

3.1 ขอให้พนักงานส่วนท้องถิ ่นรายดังกล่าวมาช่วยราชการเป็นการชั ่วคราวก่อน ในระหว่าง         
การดำเนินการขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เพื่อรับโอนเป็นกรณีเฉพาะราย 

3.2 เนื่องจากโรงเรียนบ้านกุยแหย่ไม่มีตำแหน่งว่างสำหรับรับโอน จึงขอรับการจัดสรรอัตราว่างเพ่ิม
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ 

3.3 กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี พ ิจารณาแล้วเห ็นว ่าตามหนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ.                     

ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้อย่างเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการนี้ หรือมีการดำเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีที่ต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
(กศจ.) พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 7 หน้า 88-96 ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาเป็นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอโอนมีคุณสมบัติ ต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ     
ทางราชการเป็นพิเศษ หรืออาจมีเงื่อนไข บางประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือเป็น
กรณีที่ ก.ค.ศ. มิได้มอบอำนาจให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) พิจารณาดำเนินการ หรือกรณีอื่น ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที ่การศึกษา (กศจ.) พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีที่มี เหตุผลความจำเป็นซึ ่งทางราชการจะได้ประโยชน์จาก         
การรับโอนเป็นอย่างยิ่ง            

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอให้พิจารณาการขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ราย      
นางสาวธนินาถ สุขีคูณ ตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาดำรง
ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นกรณี            
มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ราชการหรือไม่ หรือ จะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     
1. กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอโอนของข้าราชการรายดังกล่าว เป็นกรณีที่ต่างไป       

จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงไม่สามารถพิจารณาให้มีการดำเนินการรับโอนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามความประสงค์ของผู้ขอโอนได้ หากโรงเรียนบ้านกุยแหย่ รับโอน นางสาวธนินาถ สุขีคูณ ซึ่งจบการศึกษา   
วุฒิ ค.บ. (สาขาเทคโนโลยี) และมีความรู ้ความสามารถในด้านการเทคโนโลยี และการสนับสนุนการออกแบบ          
สื่อการเรียนการสอน เพ่ือจะสามารถนำความรู้มาใช้ในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกุยแหย่ ได้ 

2. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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               4.9   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีเพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ของทางราชการ (การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอให้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)    
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 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  กรณีที่สถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้อง

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

ทั้งนี้ การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่จะพิจารณานำเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง 
และเสนอเหตุผลและความจำเป็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณาจาก คำร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่ามีความประสงค์ขอรับย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ (ย้ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา) 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 

      * โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีความประสงค์ 
รับย้ายเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา เนื่องจาก               
นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณด์า้นการฝึกซ้อม
กีฬาวอลเลย์บอล 

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8  
หน้า 97-120 ) 

ตำแหน่งครู   
อันดับ คศ.1 

เลขท่ี 35584  

เลขท่ีจ่ายตรง 0338243 

ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
สพม.กาญจนบุร ี
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2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2564 พิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
พิจารณารับย้ายภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเท่านั้น หรือสามารถพิจารณารับย้ายจากต่างสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร  ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้โทรศัพท์ประสานไปยัง ก.ค.ศ.
เพ่ือหารือในประเด็นดังกล่าวแล้ว  ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือว่าตามเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ. หากต้นสังกัดของผู้ขอย้ายหรือ
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ย้ายไม่ขัดข้อง ก็สามารถพิจารณารับย้ายต่างเขตพื้นที่ได้  แต่จะต้องมีอัตรากำลังสายงาน
การสอนไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำหนังสือหารือไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เสนอขอแก้ไขข้อมูลประกอบการพิจารณารับ
ย้ายที่มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณ
ข้อมูลอัตรากำลังของครูผู้ปฏิบัติการสอนและอัตกำลังรายหมวดวิชา (สังคมศึกษา) จึงได้ขอแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียน
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นฐานในการคำนวณอัตรากำลังของครูผู้ปฏิบัติการสอนและอัตรากำลัง
รายหมวดวิชา (สังคมศึกษา) ซึ่งอัตรากำลังของครูผู้ปฏิบัติการสอน เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ควรมีอัตรากำลังครูผู ้ปฏิบัติการสอน จำนวน 187 คน แต่ข้อเท็จจริงมีอัตรากำลังครูผู ้ปฏิบัติ      
การสอน 175 คน ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 12 คน ในส่วนของจำนวนครูผู้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
เมื่อคำนวณตามเกณฑ์แล้ว ควรมีครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระสังคศึกษา จำนวน 23 คน แต่ข้อเท็จจริงมีครูผู้ปฏิบัติ      
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน 20 คน ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ควรมี จำนวน 3 คน  (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 9 หน้า 121-126) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  ขอนำเรียนดังนี้ 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของโรงเรียน

กาญจนานุเคราะห์ ประกอบด้วย  ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู  การจัดชั้นเรียน  และความต้องการครูเพิ่ม ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)  พบว่า โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีข้อมูลครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 175 คน  ครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 12.3 คน ซึ่งในการเสนอ
ขอให้พิจารณารับย้าย กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ นั้น ทางโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ได้เสนอขออนุมัติย้าย
ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา ซึ่งตามเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ควรมีครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จำนวน 23 คน แต่ปัจจุบันมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จำนวน 20 คน  ขาด
เกณฑ์ จำนวน 3 คน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นควร อนุญาตให้ นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท 
ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 วุฒ ค.บ. (สังคมศึกษา) โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาดำรงตำแหน่งครู อันดับ 1 ตำแหน่งเลขที่ 35584 เลขที่จ่ายตรง 0338243             
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เพื่อความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของทางราชการ (กรณีย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี เสนอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงมีมติเห็นชอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี        
รายงานข้อมูลจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และข้อมูล
จำนวนนักเรียน ครู และร้อยละความขาดครูในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา (ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
หากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ให้นำเสนอ กศจ.
กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอเสนอให้พิจารณาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ราย นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท ตำแหน่งครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาดำรงตำแหน่งครู อันดับ 1 ตำแหน่งเลขที่ 35584 เลขที่จ่ายตรง 0338243 ที่
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กรณีเพื่อความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของทางราชการ (ย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา) หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   

อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท ตำแหน่งครู โรงเรียน
ราษฎร์บำรุงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปดำรงตำแหน่งครู อันดับ 1
ตำแหน่งเลขที่ 35584 เลขที่จ่ายตรง 0338243 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  
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4.10  เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดำรงตำแหน่งครู 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3  เปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ราย นายสุวินัย     
พลีเพื่อชาติ  
 

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

(มาตรา 38) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง

และมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ ศธ 04019/1169 ลงวันที่ 

16 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วย นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีความประสงค์ขอเปลี่ยน

ตำแหน่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยบ่อย 
โดยแพทย์วินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน   
ด้านการบริหาร อีกทั้งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและนักเรียน จึงมีความประสงค์ขอกลับไปเป็นครู และกลับไปเป็นครู
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เมื่อมีตำแหน่งว่าง  

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกองม่องทะมีตำแหน่งว่างของข้าราชการครู จำนวน 1 ตำแหน่ง ที่สามารถนำไปใช้
ในการเปลี่ยนตำแหน่งได้เนื่องจากข้าราชการครูลาออกจากราชการ (ตามข้อมูลอัตรากำลัง พอดีเกณฑ์ตำแหน่งเลขที่ 
4127) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. กำหนด ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่  ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 13 
ตุลาคม 2548 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ โดยสรุป ดังนี้  

1. การเปลี่ยนตำแหน่ง เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรา 38 ก. (2) มาตรา 28 ข. (1) – (4) หรือมาตรา 38 ค. ซึ่งมิใช่ตำแหน่งที่ดำรงอยู่เดิมในหน่วยงานการศึกษา
เดิม หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 

2. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 กรณี คือ 
2.1 กรณีเปลี่ยนตามความสมัครใจ มี 2 วิธี 

2.1.1 ตำแหน่งที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง 
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2.1.2 ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง 
2.2 กรณีเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
2.3 กรณีเปลี่ยนเพราะถูกพักใช้ หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

2.3.1 การเปลี่ยน เพราะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2.3.2 การเปลี่ยน เพราะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

3. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรฐานตำแหน่งนั้น 

4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ศ.จ.) หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

5. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษาที่รับการแต่งตั้ง
ต้องมีจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลัง หรือกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ฯลฯ 

ดังนั้น  เพื่อให้การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ราย นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่ 13 
ตุลาคม 2548 จึงเห็นสมควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ดำเนินการเปลี่ยน
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าว ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ราย นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3      
ได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง ราย นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ให้ดำรง
ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 16 ลงวันที่             
13 ตุลาคม 2548 ประกอบหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.               
ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และเสนอให้ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรอง      
เพ่ือเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาต่อไป   

 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    เห็นชอบตามเสนอ   
 
 
 
 



44 
 

4.11 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผ ู ้ช ่วย ในสถานศึกษาที ่ได ้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้ง เมื ่อวันที ่ 29 กันยายน 2563 ,                
วันที่ 18 มกราคม 2564  และ29 มีนาคม 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   
จำนวน  3 ราย  
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 56 )  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑   เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
4. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560  เรื ่อง         

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้ม ีคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี               

ที ่ 529/2563 สั ่ง ณ วันที ่ 29 กันยายน 2563 เรื ่อง บรรจุแลแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู ้ช่วย  ,              
ที่ 19/2564 สั ่ง ณ วันที ่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย 
(นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) )  และ      
ที่ 179/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม  2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู ้ช่วย          
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

 
2. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ 

ว 19/2561  กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นเวลา
สองปีในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

3. สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู ้ช่วย และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้เสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกสถานศึกษา เป็นคณะกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู ้ช่วย  
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาวธนัญญา เพ็งปอภาร 6000 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

 

2 นายภูริต  สงวนศักดิ์ 32031 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  
3 นายมีชัย ไทรสังขธิติสิน 6507 อุดมสิทธิศึกษา  
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 3 ราย  
ที ่ โรงเรียน 

รายช่ือผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

กรรมการ 
ข้าราชการครู                      
ในสถานศึกษา 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอก

สถานศึกษา 
1 นางสาวธนญัญา เพ็งปอภาร 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ             
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุเมื่อ 29 กันยายน 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ  

พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

นางยุวดี วงษ์น้อย 
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จ พระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

นายประจักษ์ บ่อเกิด 
กรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

2 นายภูริต สงวนศักดิ ์
โรงเรียนวิสุทธรังษี  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจุเมื่อ 18 มกราคม 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วิสุทธรังษี  

จังหวัดกาญจนบุรี 
 

นายเชาวลิต ชัยศักดิส์กุล 
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี  

จังหวัดกาญจนบุรี 
 

นายอุดม เหลืองสด 
ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

3 นายมีชัย  ไทรสังขธิติสิน 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
บรรจุ 29 มีนาคม 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
อุดมสิทธิศึกษา 

นางสาวฐิตินันท์ ดุษฎี 
ครู โรงเรียน อุดมสิทธิศึกษา 
 

นายศักดา  ภุมรินทร์ 
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว การเสนอรายชื ่อแต่งตั ้งคณะกรรมการ       
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

จึงเห็นควรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย 
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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4.12  เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรง
ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั ้งครูผู ้ช่วยซึ ่งผ่านการเตรียมความพร้อม                   

และพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓   จำนวน   ๒  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน   2  ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 56 )  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว ๑๙  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที ่ 20 สิงหาคม 2553 เรื ่อง การแต่งตั้ง              

ครูผู ้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ. 2551 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที ่ 24 ธันวาคม 2548 เรื ่อง ปรับปรุง          
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

6. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                          
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย เป็นผู้ได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
ก.ค.ศ. กำหนด 

3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  จำนวน ๒ ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นางสาวทิตยาภรณ์ สุขโข 3527 บ้านห้วยเสือ  

๒ นางสาวช่อทิพย์ กาญจนแกร่งกล้า 1976 
 

บ้านหินตั้ง  

3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน ๒ ราย 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายประภาส สุขสุทธิ์ 33368 ห้วยกระเจาพิทยาคม  

๒ นางสาวอลิษา พจนเรขา 2524 ห้วยกระเจาพิทยาคม  
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2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ 
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครบสองปีแล้ว  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกหกเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 -2 ต้องมีคะแนน       
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน , ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 36 
คะแนน) และครั้งที่ 3-4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน, ด้าน
การปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 10 หน้า  127-128) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย ผ่านการประเมินฯทั้ง 4 ครั้ง         
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

จึงเห็นสมควร อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้ ตั้งแต่วัดถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน 4 ราย 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย 
2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้

ดำรงตำแหน่งครู และให้ได้รับเงินเดิอนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนเดิม ทั้ง 4 ราย 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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4.13 เรื่อง   หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
                                 กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท แต่ประสงค์ 
                                 ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
                                 ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ขอหารือ ก.ค.ศ. เรื่องการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท 
แต ่ประสงค ์ ขอนำว ุฒ ิปร ิญญาตร ี มากำหนดเป ็นค ุณสมบ ัต ิ ในการขอม ี ว ิ ทยฐานะคร ู ช ำนาญการ                                 
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 เพ่ือไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ 
ว 21/2560 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวกนกกาญจน์  ทองม่วง  ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133)  

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

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

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการและวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการและวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0216.3/ว 21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

     หลักเกณฑ์กำหนดว่า ... 
คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ คือ 

(๑) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 
และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า  และผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญา
โทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอนหรือเคยทำการ
สอน หรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  

(๒) มีภาระงานการสอนขั้นต่ำ ต่อสัปดาห์ คือ ระดับปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ ,ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

(๓) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 
ปีติดตอ่กัน 
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(๔) ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้ยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่มีคุณสมบัติครบ 

7. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที ่ 19/2560  ลงวันที ่ 3  เม.ย. 2560  เรื ่อง          
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8(1)  และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหน่ง/สถานศึกษา 

ปริญญาตร ี
(ดำรงตำแหน่งครมูาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี) 

ปริญญาโท 
(ดำรงตำแหน่งครมูาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

สพท.
รับคำขอ 

วันท่ีมีคุณสมบัติครบ 
ยื่นคำขอได้ภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบ 

วันท่ีมีคุณสมบัติครบ 
ยื่นคำขอได้ภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบ 

น.ส.กนกกาญจน์   
              ทองม่วง   
ครู  ร.ร.วดัโพธ์ิศรสีุขาราม 

27 ก.พ. 2564 30 มี.ค. 
2564 

27  ก.พ. 2562 27  ก.พ. 2562 30 มี.ค. 
64 

 
2. สรุปรายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู ้รับการประเมิน เพื ่อขอให้มีวิทยฐานะชำนายการ ช่วง

ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหน่ง/สถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือสาขาวิชา 

คุณสมบัติการให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านยื่นภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่มีคณุสมบัติครบ 

1 .ดำร งตำแหน ่ งครู
มาแล้วสำหรับผู้มีวุฒิ 
-ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
-ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.มีภาระงานสอนชั้นต่ำ 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
-ปฐมวัย 12 ชม. 
-ประถมศึกษา 18 ชม. 
-มัธยมศึกษา 18 ชม. 

3.มผีลการ
ปฏิบัติงานตาม

หน้าท่ีฯ 
ย้อนหลัง 2 ปี

ติดต่อกัน 

ระยะเวลาที่ยื่นคำ
ขอได ้

สพท.
รับคำขอ 

น.ส.กนกกาญจน์   
              ทองม่วง   
ครู  ร.ร.วดโพธ์ิศรี
สุขาราม 
วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย 
(ขอใช้วุฒิปริญญาตรี) 

ป.ตรี (วุฒิ ค.บ.) 
การศึกษาปฐมวัย 
ป.โท (วุฒิ ศษ.ม.) 
การบริหารการศึกษา 
เข้าเรียน 7 มิ.ย. 2547 
จบเมื่อ 26 มี.ค. 2552 

รวม 8 ปี 31วัน 

12  ชม. มี 28 ก.พ. 2564. 30 มี.ค. 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอแล้ว เห็นว่า กรณีขอรับการประเมินตามคุณวุฒิปริญญาโท ช่วงระยะเวลาเปลี่ยน
ผ่าน ถือว่าเกินระยะเวลาการยื่นขอรับการประเมิน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด แต่หากขอรับ
การประเมินตามคุณวุฒิปริญญาตรี ถือว่าอยู่ในระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จึง
เห็นควรหารือเรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท กรณีผู้ขอมี
วิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพื่อกำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์    
ว 17/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมี      
วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นการเฉพาะราย 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  หารือก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ของ
นางสาวกนกกาญจน์  ทองม่วง  ว่าสามารถนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ
การตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐา นะ
ช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ได้หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

  

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  26  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  6 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  9 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  4 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน  7 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. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที ่ 5  กรกฎาคม 2559                      

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553                    

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21ลงว ันที ่  9  ธ ันวาคม 2559                           

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.3/ว 26  ลงวันที ่ 30  ธันวาคม 2559                         

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3  เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  26 ราย และได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3  เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน 26 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 6 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.วิไลพร นิรพันธ ์
คร ูร.ร.บ้านเจ้าเณร 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 

ปฐมวัย/ 
9 มี.ค. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านเจ้าเณร   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางเสาวรีย์ ฤทธ์ิธงชัยเลิศ 
ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางจิตรา เช้ือสมุทร  
ครู ร.ร.บ้านนาสวน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นายอำนาจ นุ่มฤทธิ ์
คร ูร.ร.บ้านไทรทอง 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการศึกษาประยุกต์)                           
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

สังคมศึกษา/  
15 มี.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านไทรทอง   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางนภสร พุทธรักษา  
ผอ. ร.ร.บา้นหนองกวาง 
วิทยฐานะผอ.ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.บุญรตัน์ ไคลม ี
ครู ร.ร.บ้านหนองสองตอน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาสังคมศึกษา 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายชยพล  มากบุญมา 
คร ูร.ร.วัดหนองพังตรุ 
บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ)                           
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

คอมพิวเตอร/์ 
15 มี.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.วดัหนองพังตร ุ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสุชาติ วรโพด 
ผอ. ร.ร.บา้นใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) 
วิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายพฤกษา จันทร์เรือง 
ครู ร.ร.ดิศกุล 
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาคอมพิวเตอร ์
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นายเชาวลิต  ฟักเหลือง 
คร ูร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ารเกษตร)                       
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

วิทยาศาสตร์/ 
15 มี.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.อนุบาลกาญจนบุร ี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางมยรุี อ่อนคำ 
ครู ร.ร.บ้านหัวนา 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.กญัญา มั่นคง 
ครู ร.ร.บ้านวังตะเคยีน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิทยาศาสตร ์
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.ณัฐธยาน์ นามฉ่ำ 
คร ูร.ร.บ้านน้ำมุด 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)                
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
18 มี.ค. 2564 

 
 
 
 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านนำ้มุด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางรัชนี แฟงรัก 
ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางมณีรัตน์ ไชยโกฎ ิ
ครู ร.ร.บ้านต้นมะพร้าว 
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

6 น.ส.พิมพ์พร  มาศศริ ิ
คร ูร.ร.บ้านช่องสะเดา(การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตอปุถัมภ์) 
ศ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)                       
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

นาฎศิลป/์    
24 มี.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านช่องสะเดา   (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
อุปถัมภ์)  

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี 
ครู ร.ร.บ้านท่าทุ่ม 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขานาฎศิลป์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางฐิติมา นุ่มน่ิม 
ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขานาฎศิลป์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 9 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายธงชัย  บุญธรรม           
ครู รร.ไทรโยคใหญ่                    
วท.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)          
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)            

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี/ 
10 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.ไทรโยคใหญ่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายลิขิต  โคกแก้ว                    
ผอ.รร.บ้านทุ่งก้างย่าง 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.นพรัตน์  ภักดีวงษ์                      
ครู รร.บ้านแก่งจอ  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นายณรงค์ชัย สง่าแสง           
ครู รร.ไทรโยคใหญ่                     
ค.บ. (สังคมศึกษา)              
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)             

สังคมศึกษา/ 
10 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.ไทรโยคใหญ่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายลิขิต  โคกแก้ว                    
ผอ.รร.บ้านทุ่งก้างย่าง 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพเยาว์  สุภาพิน                      
ครู รร.ไทรโยคใหญ่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.สภุิดา  บัวผดั           
ครู รร.สมาคมาป่าไม้ฯ                     
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)      
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)                         

ปฐมวัย/ 
10 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายปฐม  แหนกลาง                 
ผอ.รร.บ้านปากลำปิล็อก 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรรณวิสา  สุวรรณทิพย์                     
ครู รร.บ้านปากลำปิล็อก  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นางพรลภสั  ศรีสังวร           
ครู รร.บ้านหาดง้ิว                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)        
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)                         

ปฐมวัย/ 
10 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านหาดงิ้ว ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุกัญญา  ฉิมรวย                 
ผอ.รร.บ้านพุเตย 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ภัทรชนก  มั่นคง                      
ครู รร.บ้านพุเตย 
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาปฐมวัย 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

5. นางนันท์นภัส ชนะผล           
ครู รร.อนุบาลไทรโยค                     
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)            
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)                         

ภาษาอังกฤษ/ 
10 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.อนุบาลไทรโยค ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.จิตรา  ชูมณี                  
ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ยุวดี  สุขกุล                      
ครู รร.อนุบาลไทรโยค 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.จุฑามาศ   
        ศิลป์ไพบลูย์พานิช            
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                    
บร.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ)     
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)            

คณิตศาสตร์/ 
11 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                      
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายนครินทร์  วันจา                      
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. นายคำพี  เสนา                
ครู รร.วัดป่าถ้ำภูเตย                     
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)                
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

คอมพิวเตอร/์ 
10 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.วัดป่าถ้ำภูเตย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายชูศักดิ์  สีสัน                     
ผอ.รร.บ้านห้วยเสือ 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. สิบเอกหญิงพัชรากร  บุญใหญ่                    
ครู รร.วัดป่าถ้ำภูเตย 
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. นางอรอุมา  สุขวิสิฎฐ์           
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)        
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)                         

ปฐมวัย/ 
12 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.อนุบาลสังขละบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพูน  จิตตะเสโน                      
ผอ.รร.วัดวังก์วิเวการาม 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ศิริรัตน์  วงเวียน                      
ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

9. นางนภาพร      
         โอะหมึโฉะเปอฮ์            
ครู รร.บ้านบ้องตี้                    
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)      
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ปฐมวัย/ 
12 มี.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางกมลวรรณ  มีม่ัน                  
ผอ.รร.บ้านหนองปรือ 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางนฤมล  ใจงาม                        
ครู รร.บ้านบ้องตี้  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายวิทยา จันทร์โพธ์ิงาม 
ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 21  
(บ้านลำเหย) 
ค.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/ 

5 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม 
ครู รร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.สุพรรณี  
          รัตนมุนีบรรพต 
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
17 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรรณา กลิ่นพุฒซ้อน 
ครู รร.บ้านหนองตาก้าย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.นิตยา ฉิมวัย 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย/ 

26 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านหนองขอน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายชนาธิป บุญยอง 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.ยุพาพร ขุนรุ่งเรือง 
ครู รร.บ้านน้ำโจน 
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
29 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโจน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.โสภา สุวรรณธรรม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสายสม บุญวงษ์ 
ครู รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 7 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.วิชยารัตน์  ลิมทโรภาส 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
22 มี.ค.2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา เคมี 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 
 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บาง
เตย 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

คอมพิวเตอร ์
22 มี.ค.2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายสุขุม  ดอกเข็ม 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส. นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ 
ครู ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.โกศล  แป้นเขียว 
คร ูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
บธ.ม. การบรหิารการโรงแรม    
        และการทอ่งเที่ยว 

ภาษาอังกฤษ 
22 มี.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางศศลักษณ์  วัฒนา 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วิไลวรรณ  ชาวงษ์ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรก์าญจนบุรี 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.พลอยไพลิน  ชนะเลิศ 
คร ูร.ร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
วท.บ. เคมี 

เคม ี
26 มี.ค.2564 

1. ผอ. ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายประดิษฐ์  โพธ์ิพันธ์ 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางสุพัตรา  พรมที 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา เคมี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.กชพรรณ  ศรีภมูมา 
คร ูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
2 เม.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางพิชานันท์  จันทมัด 
ครู ร.ร. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสด์ิ 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา คณิตศาสตร์ 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.วาสนา  สีแดง 
คร ูร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
9 เม.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. ว่าท่ี ร.ต.สุริยัน  จันทรา 
ผอ.ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 

วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สมทรัพย์  อติชาติบุตร 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

7. น.ส.ภัทราภรณ์  ศรีแป้น 
คร ูร.ร.พนมทวนพิทยาคม
(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์)ศษ.บ.พลศึกษา 
 

พลศึกษา 
9 เม.ย. 2564 

1. ผอ. ร.ร.พนมทวนพิทยาคม                   
    (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุธีรา  สุกใส 
ครู รร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา พลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายสมเจต  บุญมี 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา พลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3  เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นำเสนอแล้ว 
เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
จำนวน 26 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ (1) ผอ.ร.ร.
ของผู้ขอรับการประเมิน (2)ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ(3) ข้าราชการครู
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ สอดคล้องกับ                
ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 26 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 5 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 2 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี              จำนวน 3  ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

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

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ0213.4/ว 17 ลงว ันท ี ่  21 ต ุลาคม 2548                          

เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ0216.4/ว 17 ลงว ันท ี ่  30 ก ันยายน 2552                         

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2553                          

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ0216.7/ว 17 ลงว ันท ี ่  23 ก ันยายน 2554                           

เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดบั
ที่สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

9. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21 ลงว ันที ่  9 ธ ันวาคม 2559                           
เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และ                    
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.3/ว 26 ลงวันที ่ 30 ธันวาคม 2559                        
เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และ                
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญกา 

11. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                    
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่เสนอขอรับการประเมิน เพื ่อให้ม ีว ิทยฐานะชำนาญการ                  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  10 ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 5 ราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.พนิดา   
         ทีจันทร์มาตย์                                     
คร ูร.ร.วัดท่ามะขาม 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 93.00 94.00 92.67 ผ่านการประเมิน/ 
8 ธ.ค. 2563  ด้านที่ 2 100 65 76.00 87.00 88.00 88.67 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 83.00 86.00  

2. ว่าท่ีร้อยตรีวรินทร      
            สุนทรธรรม                                     
คร ูร.ร.บ้านห้วยตลุง 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 78.00 82.00 81.00 80.00 ผ่านการประเมิน/ 
21 ม.ค. 2564  ด้านที่ 2 100 65 75.00 78.00 80.00 77.00 

ด้านที่ 3 100 65 74.00 76.00 78.00  

3. นายมนตรี    
              วรรณายก 
ครู ร.ร.วัดวังขนายทายกิาราม 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 81.00 78.00 80.30 ผ่านการประเมิน/ 
15 ก.พ. 2564  ด้านที่ 2 100 65 74.00 72.00 73.00 73.00 

ด้านที่ 3 100 65 74.00 72.00 71.00  

4. น.ส.นิตยา    
                  คำโทน 
คร ูร.ร.บ้านหนองเป็ด 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 79.00 86.00 85.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
11 ก.พ. 2564  ด้านที่ 2 100 65 75.00 85.00 86.00 82.00 

ด้านที่ 3 100 65 83.00 84.00 82.00  

5. น.ส.ขนิษฐา    
                  ครุฑเหิร 
คร ูร.ร.บ้านมะกอกหมู่ฯ         
ค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 85.00 88.00 86.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 ก.พ. 2564  ด้านที่ 2 100 65 80.00 78.00 84.00 80.67 

ด้านที่ 3 100 65 76.00 76.00 81.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายปิติ  แสงทอง                                
ครู รร.บ้านดินโส                          
ค.บ. (พลศึกษา-เทคโนโลยี
ผู้สื่อข่าวกีฬา) ศษ.ม. (การ
บริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 87.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
27 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 92.50 92.50 90.00 91.66 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 92.50 85.00 
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                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

2. น.ส.ณัฐประภา  สีชมไชย                 
ครู รร.บ้านท่ามะเด่ือ                         
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                   

ด้านที่ 1 100 65 95.00 90.00 97.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 73.75 75.00 88.75 79.17 

ด้านที่ 3 100 65 83.25 78.75 89.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงธิดารักษ์  
                  โมเล็ก 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 89.00 91.33 ผ่านการประเมิน/ 
'18 ก.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 88.75 91.25 89.58 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 91.50 92.50  

2. น.ส.สุจติรา  พึ่งฮั้ว 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 93.00 88.00 90.67 ผ่านการประเมิน/ 
29 ม.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 91.25 96.25 91.25 92.92 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 89.00 86.00  
3. น.ส.ประทุมพร   

            สิทธิวงศ์วณิช 
ครู ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
ศศ.บ.(ส่ือสารมวลชน) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 97.00 97.00 ผ่านการประเมิน/ 
1 ก.พ. 2564 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี
เรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอแล้ว 

เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด คือ ได้คะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
และได้คะแนนด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.
กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการ จำนวน 10 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 10 ราย ให้มีวิทยฐานะ        

ครูชำนาญการ 
3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน 

จำนวน 10 ราย ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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4.16  เรื่อง    การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  3  ราย 
ดังนี้ 

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

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

(มาตรา 54) 
2. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552                      

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที ่ 5  กรกฎาคม 2559                       

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553                     

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                            

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน  3 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ      
ผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 3  ราย ดังนี้ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 

 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายนริศ  ไชยแก้ว 
ผอ.รร.บ้านท่าดินแดง                    
วุฒิ วท.บ.(คณิตศาสตร์)                   
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา /          
1 เม.ย.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายธานินทร์  อุ่นใจ 
ผอ.ร.ร.บ้านยางขาว(ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ 
ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย (ผอ.ชำนาญการ
พิเศษ)         

ผู้อำนวยการ กรรมการ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.แสงเดือน   
           วินทะไชย 
รองผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหารการศึกษา/ 
29 มี.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายพยนต์  ขำขจร 
 ผอ.ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.เสาว์ณี  วงษ์พัฒน์ 
ผอ.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

2. น.ส.พเยาว์   
           ชำนาญกำหนด 
 รองผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. จิตวทิยาและการแนะแนว 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

บริหารการศึกษา/ 
30 มี.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายศิวรัตน์  พายุหะ 
 ผอ.ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายวุฒิชัย  หอวรรธกุล 
 รองผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 

รอง
ผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  นำเสนอแล้ว เห็นว่า   

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ จำนวน  3 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรีเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  3 ราย 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   ได้ตรวจสอบและ

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

1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 
ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 3 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   
 

5.1  เรื่อง   กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล ่วงหน้า ฝ ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุร ี ครั ้งที ่  6/2564 วันอังคารที ่ 25                        
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายธัญ  สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


































































































































