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 เอกสารแนบหมายเลข 14  แนบท้ายวาระท่ี  4.16 217-219 
 เอกสารแนบหมายเลข 15  แนบท้ายวาระท่ี  4.23 220-224 
 เอกสารแนบหมายเลข 16  แนบท้ายวาระท่ี  4.28 225-229 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 9/2564 

วันพฤหัสบดีที่  23  กันยายน  2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

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

ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ศึกษาธิการภาค ๓  (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                             รองประธานกรรมการ 

 (นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)                                                                          
(4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                                                                        

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(5) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายจรายุทธ ประทีปวรกาญจน์) 
(6) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                              

 (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
(7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                              

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(8) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(9) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(10) ผู้แทนองคก์รภาคเอกชน  (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                              

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)      
(11) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(12) นายโอภาส  เจริญเชื้อ  (ผ่านระบบ Zoom Meeting) 
(13) นายอนันต์  กัลปะ 
(14) นายบุญชู  วิวัฒนาทร  (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                                     
(15) นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(16) นางสาวอรวรรณ  คำมาก    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(17) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

 
 
 
                    
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวลีพร  ภาคภูมิ               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ เม่งอำพัน               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
4. น.ส.น้ำทิพย์  หนูนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี 
5. นายชยพล  แพงศรี เจ้าพนักงานปกครอง 
6. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
7. น.ส.ศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
9.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 
 

ก่อนวาระการประชุม 

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี 
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ ดังนี้  

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมี
คุณูปการต่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1 นางสาวสุดา  พืชนะ  ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
1.2 นายวิชัย  ปลาบู่ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

2. การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “คุรุสดุดี” ประจำปี 
2563 จำนวน 12 ราย  ดังนี้ 

 ประเภทวิชาชีพครู  จำนวน 6 ราย 
2.1 นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์ คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.2 นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค ครู โรงเรียนวัดยางเกาะ  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2.3 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
2.4 นายโสภณ บุญเรืองรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
2.5 นางสาวดุสดี บุญส่ง ครู โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 
2.6 นายสมภพ บ้งชมโพธิ ครู โรงเรียนบ้านดอนสระ  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 3 ราย 

2.7 นายสุรชัย สุขเข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 



3 
 

2.8 นายประเทือง แผนสมบูรณ ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2.9 นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

     ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  จำนวน 1 ราย 
2.10 นางพรกมล ปลาอ่อน อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                     ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์  จำนวน 2 ราย 
2.11 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ  ศึกษานิเทศก์  

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2.12 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1
  

3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดีเด่น ระดับประเทศ 
จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

3.1 นายโสภณ บุญเรืองรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

4. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

4.1 บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุชนศึกษา  
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4.2 นายประเวศ สมประสงค์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.3 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

4.4 นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อ.ด่านมะขามเตี้ย  
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.5 นางวาสนา หลงสมบุญ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2564 โดยให้คณะกรรมการที่ประชุมผ่านระบบ Zoom รายงาน
ตัวต่อที่ประชุม และอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  - 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม   2564     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

3.1  เรื่อง    รับทราบการสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ       

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื ่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด          
ซ ึ ่ งต ัวช ี ้ว ัดในการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity 
andTransparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด  คือ 1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต         
6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
10) การป้องกันการทุจริต   

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ แบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT)  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ  และตัวชี้วัดที่ 10 การปอ้งกันการทุจริต จำนวน 10 
ข้อ  รวมทั้งสิ้น 39 ข้อ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน และนำผลการประเมินฯ ไปพัฒนา และยกระดับ     การดำเนินงาน เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ                    
ต้านทุจริต” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล   

บัดนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน          
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เรียบร้อยแล้ว   โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีผลการประเมินฯ ระดับ AA 
(คะแนน 100 คะแนนเต็ม) เป็นปีที่ 3   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 129-143) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.2 เรื่อง   โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา          
สู่การปฏิบัติ 

 
สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา (สบศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ไตรมาส 1-2 จำนวน 191,100 บาท โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน    
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น   และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในระดับพ้ืนที่ 
โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุม 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม 
(1)  กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” (1) กิจกรรมทางวิชาการสู่สถานศึกษา 
(2) กิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” (2) กิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน 
(3) กิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม”  
(4) กิจกรรม “ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯ” 

    การศึกษาสู่การเรียนการสอนและการพัฒนา 
    ผู้เรียน 

 (3) กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อและการสร้างสื่อ  
     สร้างสรรค ์

 (4) กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 400 คน ตามกิจกรรมหลักข้อ (1) – (3) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯ ตามกิจกรรมหลักข้อ (4) ดังนี้ 
    1) เชิญสถานศึกษาที ่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื ่อรับฟัง                 

แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    2) แต่งตั ้งคณะกรรมการตามเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์สังกัด ที ่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด                
เพื่อประเมินสถานศึกษาในจังหวัด จำนวน 16 แห่ง ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 วันละ 1 แห่ง          
ในวันที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมสรุปผลคะแนนส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 แล้ว ดังนี้ 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา สังกัด วันประเมิน กรรมการ  
1 โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ ตชด.ท่ี 13 8 มี.ค.2564 นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

2 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 10 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

3 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

4 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 18 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.วิไล กวางคีรี น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

5 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 19 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.วิไล กวางคีรี น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

6 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 22 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.วิไล กวางคีรี น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 23 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 24 มี.ค.2564 นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

9 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 25 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.วิไล กวางคีรี น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

10 วิทยาลัยเกษตรฯ สอศ. 26 มี.ค.2564 นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

11 โรงเรียนบ้านพยอมงาม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 29 มี.ค.2564 นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

12 โรงเรียนเมตตาจิตต สพป.กาญจนบุรี เขต 2 30 มี.ค.2564 นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

13 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 5 เม.ย.2564  นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

14 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 7 เม.ย.2564 นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ  

15 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 8 เม.ย.2564  นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ  

16 โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 9 เม.ย.2564  นายบำรุง ข่ายคำ นายสุรชัย สุขเข น.ส.สุภาพ จัดละ  
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3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมข้อ (4) กิจกรรมอื่นๆ  ตามความ
เหมาะสม ชื่อกิจกรรม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” โดยการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 
10 ด้านการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-
มีคุณธรรม ด้านที่ 3 การมีงานทำ-มีอาชีพ และด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี  

ซึ ่งผู ้เรียนที ่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกรอบ              
ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 จำนวน        
51 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเกียรติบัตรให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 

อนึ่ง สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ให้
สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดทุกจ ังหว ัด ไตรมาส 3-4 จำนวน 158,590 บาท โครงการสร ้างและส่งเสริม                      
ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู ่การปฏิบัต ิ ประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์                    
เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการในระดับพื้นที่ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)              

 

  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 144-159) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3 เรื่อง   ผลคัดเลือกนวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา/การจัดการเรียนรู้/การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

 

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศรายชื ่อผลงานฯ ที ่ผ่านการคัดเลือกจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและรายชื่อผลงานฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด และนำเสนอภาคนิทรรศการรูปแบบออนไลน์ 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการและกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
และด้านการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๓, ๒๗, ๒๙, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และได้ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  และด้านการศึกษาปฐมวัย   (รายละเอียด   
ดังเอกสารหมายเลข 3  หน้า 160-163) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.4 เรื่อง   การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” 
 

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 
จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึด
หลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะ     เป็น
แบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี  และได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 
จังหวัดกาญจนบุรี”  เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัด
กาญจนบุรี”  จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน  74 ราย 

 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4  หน้า 164-166) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.5 เรื่อง   รายงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ จัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษา ระดับชั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามวัตประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาท่ีมี  ความพร้อมในการ  เข้าร่วมโครงการเพ่ือจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่เป็นสถานศึกษานำร่อง จำนวน     5 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านพุเลียบ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และโรงเรียนท่าเรือ
พิทยาคม ดังนี้ 

1. หลักสูตร “เบเกอรี่เบื้องต้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับ ปวช. ดำเนินการ
โดย โรงเรียนบ้านพุเลียบ ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำรูปแบบ
และพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม “เบเกอรี่เบื้องต้น” ที่มีเนื้อหาสาระ คำอธิบายรายวิชา ตรง
หรือใกล้เคียงกับรายวิชาของหลักสูตรระดับปวช.ของอาชีวศึกษากาญจนบุรี เมื่อนักเรียนจับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไปต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4,5,6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1,2,3) เมือจบแล้วสามารถเทียบโอนจำนวน
หน่วยกิตจากหลักสูตรของโรงเรียน สู่หลักสูตรระดับปวช.ของอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้ 

2. หลักสูตร “ศิลป์สร้างสรรค์และการเป็นผู ้ประกอบการ”ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เชื ่อมโยงกับ
การศึกษาระดับ ปวช. ดำเนินการโดย โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม “ศิลป์สร้างสรรค์และ
การเป็นผู้ประกอบการ” ที่มีเนื้อหาสาระ คำอธิบายรายวิชา ตรงหรือใกล้เคียงกับรายวิชาของหลักสูตรระดับปวช.ของ
อาชีวศึกษากาญจนบุรี เมื่อนักเรียนจับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือหารายได้ระหว่างเรียน จะ
ไปต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4,5,6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1,2,3) เมือจบแล้วสามารถเทียบโอนจำนวน
หน่วยกิตจากหลักสูตรของโรงเรียน สู่หลักสูตรระดับปวช.ของอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้ 

3. หลักสูตร “ธุรกิจท่องเที่ยว” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ดำเนินการโดย โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม “ธุรกิจท่องเที่ยว”       
ที่มีเนื ้อหาสาระ คำอธิบายรายวิชา ตรงหรือใกล้เคียงกับรายวิชาของหลักสูตรระดับปวช.ของอาชีวศึกษากาญจนบุรี       
เมื ่อนักเรียนจับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 สามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือหารายได้ระหว่างเรียน จะไปต่อในระดับ         
ช ั ้นมัธยมศึกษา 4,5,6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1,2,3) เมือจบแล้วสามารถเทียบโอนจำนวน                       
หน่วยกิตจากหลักสูตรของโรงเรียน สู่หลักสูตรระดับปวช.ของอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้ 

4. หลักสูตร “การพัฒนากราฟิกบรรจุภัณฑ์” ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เชื ่อมโยงกับระดับ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ดำเนินการโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และ 5) หลักสูตร “การโรงแรม” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เชื่อมโยงกับระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ดำเนินการโดย โรงเรียน
ท่ารือพิทยาคม  โดยสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ดังนี้ 1) จัดทำแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
การเตรียมสมรรถนะ ความถนัดทางสาขาอาชีพ 2) จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการเตรียม
ทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
ของตนเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) สามารถเลือกศึกษาต่อสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในระดับอนุปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา และทำให้เกิด                
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การเลื่อนไหลความรู้ ไม่เกิดซ้ำซ้อนในการเรียน ประหยัดเวลา ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติการและสามารถทำงานได้จริงในสถาน
ประกอบการ 

 
QR CODE รายงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.6 เรื่อง   การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู                           
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยแจ้งยกเลิกมาตรฐานตำแหน่งเดิมและกำหนดมาตรฐานตำแหน่งใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 
2564 เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับ       การ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ก่อนวันที่ หลักเกณฑ์นี้บังคับใช้      (ก่อน
วันที่ 26 มกราคม 2564) ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และวิทยฐานะตามเดิม ได้เพียง 1 ครั้ง         ตาม
ระยะเวลาและเงื่อนไขเดิม 

สรปุมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
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QR CODE หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 
เรื่อง  มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.7 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา (ทุกสายงาน) 

 

สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสรุปรายละเอียด    
แบ่งตามสายงานได้  ดังนี้ 

สายงานการสอน (ว9/2564) 

 
 

การกำหนด
คุณสมบัติ/ 
วิทยฐานะ 

ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

1.การดำรงตำแหน่ง
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี 

เป็นครูชำนาญการ
มาแล้วไมน่้อยกว่า  4 ป ี

เป็นครูชำนาญการ
พิเศษมาแล้ว ไมน่้อย
กว่า  4 ป ี

เป็นครูเชี่ยวชาญ
มาแล้ว ไมน่้อยกว่า   
4 ปี 

2.การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 

PA ในตำแหน่งครูในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 3 
รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่งครู
ชำนาญการในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 3 
รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่งครู
ชำนาญการพิเศษ
ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบ 
การประเมิน 

PA ในตำแหน่งครู
เชี่ยวชาญ ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั  
3 รอบการประเมิน 

3.มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ไม่เคยถกูลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 4 ป ี

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 4 ป ี

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

4.เกณฑ์การตัดสิน  
- ผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 
- ด้านที่ 1 ด้าน
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
- ด้านที่ 2 ด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน 
- ด้านที่ 3 ด้าน
ผลงานวชิาการ 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 

 
กรรมการแต่ละคน   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 

การอนุมัติผล  ไม่ก่อนวันที่ ผอ.นำเข้า
ข้อมูลคำขอผ่านระบบ 
DPA 
กศจ.อนุมัติผล        
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ ผอ.นำเข้า
ข้อมูลคำขอผ่านระบบ 
DPA 
กศจ.อนุมัติผล         
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ ผอ.นำเข้า
ข้อมูลคำขอผ่านระบบ 
DPA 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล     
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ ผอ.
นำเข้าข้อมูลคำขอ
ผ่านระบบ DPA   
(ผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้ง) 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล    
การประเมิน 
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สายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) (ว10/2564) 

 
 
 
 

การกำหนด
คุณสมบัติ/วิทยฐานะ 

ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ 

ผู้อำนวยการ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

1.การดำรงตำแหน่ง
นับถึงวันที่ 
ยื่นคำขอ 

เป็นผู้อำนวยการ
สถานศึกษา มาแล้วไม่
น้อยกว่า  4 ป ี

เป็นผู้อำนวยการ
ชำนาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า  4 ป ี

เป็นผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษ มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  4 ป ี

เป็นผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  4 ป ี

2.การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 

PA ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 3 
รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการชำนาญ
การในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบการ
ประเมิน 

PA ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั    
3 รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบ   
การประเมิน 

3.มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

4.เกณฑ์การตดัสิน  
- ผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 
- ด้านที่ 1 ด้าน
ทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทางการ
บริหาร 
- ด้านที่ 2 ด้าน
ผลลัพธ์ในการ
พัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา 
- ด้านที่ 3 ด้าน
ผลงานวชิาการ 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 
 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 

การอนุมัติผล  ไม่ก่อนวันที่ สพท.
นำเข้าข้อมูลคำขอผ่าน
ระบบ DPA 
กศจ.อนุมัติผล         
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สพท.
นำเข้าข้อมูลคำขอผ่าน
ระบบ DPA 
กศจ.อนุมัติผล        
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สพท.
นำเข้าข้อมูลคำขอผ่าน
ระบบ DPA 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล       
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สพท.
นำเข้าข้อมูลคำขอผ่าน
ระบบ DPA 
(ผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้ง) 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล       
การประเมิน 
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สายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) (ว10/2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกำหนดคุณสมบัติ/ 
วิทยฐานะ 

รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

1.การดำรงตำแหน่งนับถึง
วันที่ยื่นคำขอ 

เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
มาแล้วไมน่้อยกว่า  4 ป ี

เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญ
การมาแล้วไมน่้อยกว่า  4 ป ี

เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษ มาแล้ว ไมน่้อยกว่า  
4 ปี 

2.การพัฒนางานตาม
ข้อตกลง 

PA ในตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  
3 รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการชำนาญการในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 3 รอบ
การประเมิน 

PA ในตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบการ
ประเมิน 

3.มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยที่หนัก
กว่าโทษภาคทัณฑ์ย้อนหลงั  
4 ปี 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
ย้อนหลัง 4 ป ี

ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
ย้อนหลัง 4 ป ี

4.เกณฑ์การตัดสิน  
- ผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง 
- ด้านที่ 1 ด้านทักษะการ
วางแผนพัฒนา
สถานศึกษา กลยุทธ์ การ
ใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร 
- ด้านที่ 2 ด้านผลลพัธ์ใน
การพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา 
- ด้านที่ 3 ด้านผลงาน
วิชาการ 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 65 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 65 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 70 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 70 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 75 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 75 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกวา่
ร้อยละ 75 

การอนุมัติผล  ไม่ก่อนวันที่ ผอ.นำเข้าข้อมูล
คำขอผ่านระบบ DPA 
กศจ.อนุมัติผลการประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ ผอ.นำเข้าข้อมูล
คำขอผ่านระบบ DPA 
กศจ.อนุมัติผลการประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ ผอ.นำเข้าข้อมูล
คำขอผ่านระบบ DPA 
ก.ค.ศ.อนุมัติผลการประเมิน 
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สายงานศึกษานิเทศก์ (ว11/2564) 

 
 

การกำหนด
คุณสมบัติ/ 
วิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษ 

ศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ 

ศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญพิเศษ 

1.การดำรงตำแหน่ง
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

เป็นศึกษานิเทศก์มาแล้วไม่
น้อยกว่า  4 ป ี

เป็นศึกษานิเทศก์
ชำนาญการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ป ี

เป็นศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
มาแล้ว ไมน่้อยกว่า   
4 ปี 

เป็นศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 4 ป ี

2.การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 

PA ในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 3 
รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 รอบการ
ประเมิน 

PA ในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลงั 3 
รอบการประเมิน 

PA ในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ             
ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 3              
รอบการประเมิน 

3.มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 4 ป ี

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 4 ป ี

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง  
4 ปี 

4.เกณฑ์การตัดสิน  
- ผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 
- ด้านที่ 1 ด้าน
ทักษะการวางแผน
พัฒนาการนิเทศ
การศึกษา กลยุทธ์ 
สื่อ นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยี ในการ
นิเทศการศึกษาฯ 
- ด้านที่ 2 ด้าน
ผลลัพธ์ในการนิเทศ
การศึกษา 
- ด้านที่ 3 ด้าน
ผลงานวชิาการ 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
 

- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 

การอนุมัติผล  ไม่ก่อนวันที่ สพท./ศธจ.
นำเข้าข้อมูลคำขอผ่าน
ระบบ DPA 
กศจ.อนุมัติผล          
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สพท./ศธจ.
นำเข้าข้อมูลคำขอผ่าน
ระบบ DPA 
กศจ.อนุมัติผล        
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สพท.และ 
ศธจ.นำเข้าข้อมูลคำ
ขอผ่านระบบ DPA 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล     
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สพท.
และ ศธจ.นำเข้า
ข้อมูลคำขอผ่านระบบ 
DPA (ผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้ง) 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล     
การประเมิน 
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สายงานบริหารการศึกษา (ว12/2564) 
 

 
 
 

การกำหนด
คุณสมบัติ/ 
วิทยฐานะ 

ผู้บริหารการศึกษามี
วิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ 

ผู้บริหารการศึกษา 
มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ผู้บริหารการศึกษา 
มีหรือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ รอง สพท.เชี่ยวชาญ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ  

1.การดำรงตำแหน่ง
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

รอง สพท. ไม่น้อยกว่า 
1 ปี 

รอง สพท. ที่มีวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ
ไม่น้อยกว่า 3 ป ี
 

ผอ.สพท.ไม่น้อยกว่า  
1 ปี 

ผอ.สพท. ที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญไม่น้อยกวา่  
2 ปี 
 

2.การพัฒนางานตาม
ข้อตกลง 

PA ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลังไม่น้อยกวา่ 1 
ปีจำนวน 1 รอบการ
ประเมิน 

PA ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลังไม่น้อยกวา่ 
3 ปี จำนวน 2 รอบ
การประเมิน 
 

PA ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลังไม่น้อยกวา่ 
1 ปีจำนวน 1 รอบ
การประเมิน 

PA ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลังไม่น้อยกวา่  
2 ปี จำนวน 2 รอบ
การประเมิน 
 

3.มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 1 
ปี ในตำแหนง่ 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 3 
ปี ในตำแหนง่ 
 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 1 
ป ีในตำแหนง่ 

ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ย้อนหลัง 2 
ป ีในตำแหนง่ 
 

4.เกณฑ์การตดัสิน  
- ผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 
- ด้านที่ 1 ด้านทักษะ
การวางแผน กลยุทธ์ 
การใช้เคร่ืองมือหรือ
นวัตกรรมทางการ
บริหาร 
- ด้านที่ 2 ด้าน
ผลลัพธ์ในการ
พัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
- ด้านที่ 3 ด้าน
ผลงานวชิาการ 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
 
 
- 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 

 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 

 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70  
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 
 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 
 
 
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

การอนุมัติผล  ไม่ก่อนวันที่ ตน้สังกัด 
(สพฐ.) ได้รบัคำขอและ
เอกสารครบถ้วน 
กคศ.อนุมัติผลการ
ประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ 
สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้
รับคำขอและเอกสาร
ครบถ้วน 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล     
การประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ 
สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้
รับคำขอและเอกสาร
ครบถ้วน 
ก.ค.ศ.อนุมัติผลการ
ประเมิน 

ไม่ก่อนวันที่ สำนักงาน 
ก.ค.ศ.ได้รับคำขอและ
เอกสารครบถ้วน(ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง) 
ก.ค.ศ.อนุมัติผล      
การประเมิน 
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QR CODE หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

 

 
 

QR CODE หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

QR CODE หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 
 

QR CODE หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.8 เรื่อง   ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา           
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

 
ตามท่ี ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ื นฐาน  โดยกำหนดให้ผู ้ผ่าน                    
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่สถานศึกษา เป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะที่ ๑ คณะที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน และคณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และ
วิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก และ
ประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ 3 คน เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผล  โดยสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัต ิงาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ รอบ โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อ
ปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี   ได้ส่งผลการประเมินสัมฤทธิผล                          
การปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                         
ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน  1 ราย  คือ ราย นายสาคร  แก้วอุปการ และเป็นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2   
ดังนี้ 

 

ลำดับ 
ที่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครัง้ที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 1 ราย 
1 นายสาคร  แก้วอุปการ ร.ร.ศรีสวสัดิ์พิทยาคม       

 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.9 เรื่อง   การอนุมัตินำระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดิมมานับรวมกับสถานศึกษาแห่งใหม่
เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องกรณีปกติ ราย นางสาวสุพรรณนา บุญชะนะ  

 

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2564 ระเบียบวาระที่ 6.6 มีอนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขออนุมัติเกี่ยวกับการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายไปยังสำนักงาน 
ก.ค.ศ. กรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น   

 

บัดนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวสุพรรษา บุญชะนะ นำระยะเวลาการปฏิบัติงานที่โรงเรียน
บ้านพุปลู ซึ ่งเป็นสถานศึกษาเดิม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และโรงเรียน       
บ้านวังสิงห์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 28 มกราคม 2564 มานับรวมกัน 
(ซึ่งเป็นระยะเวลา 35 เดือน 14 วัน) เพื่อเป็นคุณสมบัติข้อ 3.1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  ในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2564   
ได้เป็นการเฉพาะราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5 หน้า 167 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.10 เรื่อง   ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง 
                 ศึกษานิเทศก์ 
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ไปกำหนดเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3376 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2564  แจ้งว่า  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติแก้ไขการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ เนื่องจากมีการรายงานข้อมูลตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมีความคลาดเคลื่อน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 ได้รับตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 

 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6 หน้า 168-174) 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที ่
ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งที่ กคศ.อนุมัติกำหนดใหม่ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ช่ือ-สกุล อันดับ 
อัตรา

เงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขท่ี 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

1 คร ู 3553 สพป.พัทลุง  
เขต 2 

-ว่าง- คศ.3 43,080 ศึกษานิเทศก ์ 66 สพป. 
กาญจนบุรี 

เขต 3 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.11 เรื่อง   การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                สายงานบริหารการศึกษา 
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 
2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ลำดับ 

ท่ี 

หน่วยงานการศึกษา/ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม หน่วยงานการศึกษา/ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม หมาย
เหต ุ

หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที ่
จ่ายตรง 

 ตำแหน่ง 
เงินเดอืน 

หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง 
  เลขที ่

เลขที ่
 จ่ายตรง 

   ตำแหน่ง 
          เงนิเดอืน 

อันดับ อัตราเงินเดือน อันดับ อัตราเงินเดือน 

   1 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

12(ร) 0314
625  

รอง
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา 

คศ.3 53,080 สำนักงานเขตพื้นท่ี    
การศึกษามัธยม 
ศึกษากาญจนบุรี 

    1 0314
625  

ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา 

คศ.3 53,080  

 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ลำดับ 
ท่ี 

หน่วยงานการศึกษา/ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม หน่วยงานการศึกษา/ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม 
หมาย
เหต ุหน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง 

เลขที ่

เลขที ่
จ่าย
ตรง 

 ตำแหน่ง 
เงินเดอืน 

หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง 
  เลขที ่

เลขที ่
  จ่ายตรง 

   ตำแหน่ง 
          เงนิเดอืน 

อันดับ อัตราเงินเดือน อันดับ อัตราเงินเดือน 

  1 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

4 0335
363 

รอง
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา 

คศ.3 54,010 สำนักงานเขตพื้นที่    
การศึกษามัธยมศึกษา 
กาญจนบุร ี

    2 0335
363  

รอง
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา 

คศ.
3 

54,010  

  2 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 

14 0017
177 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

คศ.3 50,290 สำนักงานเขตพื้นที่    
การศึกษามัธยมศึกษา 
กาญจนบุร ี

    3 0017
177  

รอง
ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา 

คศ.
3 

50,290  

 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 175-179) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

4.1  เรื่อง การใช้เงินเหลือจ่าย และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1                

 
 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่าย และโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน                       
ค่าครุภัณฑ์, แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และแผนงานพื้นฐาน                      
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินงาน                          
ค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 306,400 บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)       

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  
    ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือ

เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  เพิ่มคุณภาพ          
การให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แ ผนแม่บท 
แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย 

     ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงิน
จัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอ่ืน ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ                
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด 

2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.
2562  

 ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน 
ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการ      
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่            
สิบล้านบาทข้ึนไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ       
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงิน ต่อหน่วยตั้งแต่     
สิบล้านบาทข้ึนไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็น รายจ่ายใด ๆ ภายใต้
แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ จากสำนักงบประมาณ 
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 3. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1452/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 2925  ลงวันที่ 14 
กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบลงทุน 
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ที่เหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินคา่เสาเข็มและไม่ได้ถูกโอนกลับส่วนกลาง หรือที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างและ
ทำ PO ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป พิจารณาดำเนินการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวได้
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วย การใช้งบประมาณรายจ่าย  การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี ่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 โดยดำเนินการตามคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                        
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1452/2562 เรื่อง มอบอำนาจการโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง  เงินจัดสรร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
โดยขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาหากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระก่อนเป็นลำดับแรก และเพื่อแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของทางราชการอ่ืน ๆ ในลำดับต่อไป”      
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเงินประจำงวด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ , แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา โครงการพัฒนาสื ่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และแผนงานพื้นฐาน                     
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ให้กับโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้ว มีเงิน
เหลือจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 306,402.20 บาท  (สามแสนหกพันสี่ร้อยสอง
บาทยี่สิบสตางค์)  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พิจารณาเห็นว่า รายการงบประมาณ  
รายจ่ายที่เหลือจ่าย เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับ    
การจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของสำนักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีไม่เพียงพอ จึงขอใช้เงินเหลือจ่าย จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 306,400 บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอ ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 เป็นไปตามระเบียบ         
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  ข้อ  25 และ ข้อ 28  และหลักเกณฑ์ว่า ด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย            
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 8  (1) และ (2) จึงเห็นสมควรพิจารณา  ให้ความ
เห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 

21 กันยายน 2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า  การขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  ข้อ  25 และ ข้อ 28  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 8  (1) และ (2) จึงเห็นสมควรเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความ

เห็นชอบในการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 306,400 
บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 180-183) 

 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามที่เสนอ  
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4.2  เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ” 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขอความเห็นชอบและขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

“บ้านเรียนน้องต้นน้ำ” โดยนางสาววราพร  อินทระสังขา (ผู้ปกครอง) อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ซอยเขาตองพัฒนา  ซอย 10 
ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยครอบครั วให้แก่บุตรที่
อยู่ในปกครอง จำนวน 1 คน คือ เด็กชายต้นน้ำ  อินทระสังขา อายุ 4 ปี  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อนุบาล 2-3)  ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ” 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“กศจ.” ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ข้อ 2 ความว่า “ให้
ครอบครัว” ซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำขออนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความ                
มุ ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”  และข้อ 3 ความว่า                        
“ให้สำนักงานเสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาให้คณะกรรมการโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณา คำขออนุญาตแก่
ครอบครัวที่ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามข้อ 2 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับคำขออนุญาตจัดการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของนางสาววราพร  อินทระสังขา (ผู้ปกครอง) โดยขอจัดการศึกษาให้กับบุตรที่อยู่ในปกครอง 
จำนวน 1 คน คือ เด็กชายต้นน้ำ  อินทระสังขา อายุ 4 ปี  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อนุบาล 2 -3)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป  และได้จัดส่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ” 
สถานที่จัดการศึกษา ณ  บ้านเลขท่ี 1/1 ซอยเขาตองพัฒนา ซอย 10 ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่บ้านเรียนน้องต้นน้ำ นำเสนอและประชุมชี้แจง
การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เมื่อวันที่  9  กันยายน  2564 เรียบร้อยแล้ว ครอบครัวได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ตามแนวทาง
การดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน  ให้เป็นไปตาม    
ข้อ 2 ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ระบุว่า ให้ครอบครัวซึ่ง
ประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคำขออนุญาต จัดการศึกษาต่อสำนักงาน คำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
(3) สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน 
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา 
(5) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการ 
(6) ศึกษา เว้นแต่ ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

หรือ ประสบการณในการจัดการศึกษา 
(7) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา 
(8) แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบครัวและสำนักงานร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย 
(9) หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  นอกจากนี้  ผู ้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้ส่งแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ครอบครัว “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ”เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พิจารณาประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
(2) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
(3) ระดับการศกึษาที่จัดการศึกษา 
(4) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
(5) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(6) การจัดสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
(7) การวัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

QR CODE  เอกสารประกอบคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ” 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการขออนุญาตได้ปฏิบัติตาม

ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547 สมควรพิจารณาอนุญาตให้นางสาววราพร  อินทระสังขา การจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน 
จำนวน 1 คน คือ เด็กชายต้นน้ำ อินทระสังขา อายุ 4 ปี ในระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ชั้นอนุบาล 2-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 

21 กันยายน 2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การดำเนินการขออนุญาตได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547 สมควรพิจารณานำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุญาตให้นางสาว
วราพร  อินทระสังขา  การจัดการศึกษาให้แก่บุตร คือ เด็กชายต้นน้ำ อินทระสั งขา อายุ 4 ปี ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
(ชั้นอนุบาล 2-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ”   
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบและอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครัว ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ.2547 ของนางสาววราพร  
อินทระสังขา    ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน จำนวน 1 คน คือ เด็กชายต้นน้ำ อินทระสังขา อายุ 4 ปี ในระดับ   
ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 (ชั้นอนุบาล 2-3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า “บ้านเรียนน้องต้นน้ำ”   

 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.3  เรื่อง ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียน                         
บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองมงคล   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ.2550 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560                       
      ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่
ละเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกฎหมายว ่าด ้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว ่าด ้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งนี้ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เสนอขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองหอย โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองมงคล  โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

 

 โรงเรียน เอกสารประกอบ เหตุผล หมายเหตุ 
โรงเรียนบ้านหนอง
หอย หมู่ที่ 4 

ตำบลวังด้ง 

อำเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
 

1. รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียนบ้าน
หนองหอย 
2. แบบคำขอเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(แบบ ล.1) 
3. แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา          
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ล.2) 
4. แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น            
ของผู้ปกครองและชุมชนกรณีเลิก
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน (แบบ ล.3) 
5. ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองหอย 
 6. รายงานการประช ุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนอง
หอย คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 
7. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 
156/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  

เนื่องจากไม่มีนักเรียน                 
ที่จัดการเรียนการสอน 

ผู้ปกครองสมัครใจย้าย
นักเรียนในปกครองไปเรียน
โรงเรียนบ้านวังด้ง 

 
 

ทรัพย์สินและ
เอกสาร มอบให้
โรงเรียนบ้าน 

วังด้งเป็นผู้ดูแล 
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โรงเรียน เอกสารประกอบ เหตุผล หมายเหตุ 
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 
(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
หมู่ที่ 2 

ตำบลช่องสะเดา 

อำเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

 

1. รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียนบ้าน
เกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
2. แบบคำขอเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(แบบ ล.1) 
3. แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา          
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ล.2) 
4. แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น            
ของผู้ปกครองและชุมชนกรณีเลิก
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน (แบบ ล.3) 
5. ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 
6. รายงานการประช ุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะ
แก้ว คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2564 
7. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 
156/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  

เนื่องจากไม่มีนักเรียน               
จำนวนนกัเรียนลดลง 

ปัจจัยสนับสนุนลดลง 

ครูไมเ่พียงพอต่อการจดัการ
เรียนการสอน   ทำให้
คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนต่ำลง  

ทรัพย์สินและ
เอกสารมอบให้
โรงเรียนบ้านช่อง
สะเดา (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตอุปถมัภ ์
  

โรงเรียนบ้านหนอง
มงคล หมู่ที่ 8 

ตำบลบ้านใหม ่

อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

 

1. รายงานการสำรวจข้อมูลโรงเรียนบ้าน
หนองมงคล 
2. แบบคำขอเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(แบบ ล.1) 
3. แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา          
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ล.2) 
4. แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น            
ของผู้ปกครองและชุมชนกรณีเลิก
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน (แบบ ล.3) 
5. ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองมงคล 
6. รายงานการประช ุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนอง
มงคล  คร ั ้ งท ี ่  1/2564 เม ื ่อว ันท ี ่  14 
มิถุนายน 2564 
7. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 
156/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
 

เนื่องจากไม่มีนักเรียน                  
 
 

อาคารสถานท่ีมอบ
ให้โรงเรียนบา้นสระ
เศรษฐีเป็นผู้ดูแล 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้เร่งรัด
สถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนดำเนินการเลิกสถานศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 โรงเรียน   
ให้ความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2564 โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน
ลงมติแล้วสรุปความคิดเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 
และโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรณีไม่มีนักเรียน 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 

21 กันยายน 2564 ได้ตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษา พ.ศ.2550 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จึงเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรณีไม่มีนักเรีย น 
นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอมติให้

ความเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  (การไฟฟ้าอุป ถัมภ์) และโรงเรียน    
บ้านหนองมงคล  กรณีไม่มีนักเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนหนองหอย โดยมอบทรัพย์สินและเอกสาร มอบให้โรงเรียนบ้านวังด้งเป็น

ผู้ดูแล 
2.  ให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) โดยมอบทรัพย์สินและเอกสาร มอบให้

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์เป็นผู้ดูแล 
3. ให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมงคล   โดยมอบอาคารสถานที่มอบให้โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

เป็นผู้ดูแล 
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4.4  เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะท่ี  2 รุ่นที่ 5 และระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 
(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขอความเห็นชอบนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก    

รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอนำรายชื่อผู้ที ่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการ ศึกษา     

เฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที ่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 600 ทุนต่อปี รวม
ทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 6,000 ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2577 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,911,250,000 
บาท สัดส่วนการจัดสรรทุน จำแนกเป็น 35 : 50 : 15 ได้แก่ (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 
210 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   ปี
ละ 10 ทุน  (2) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีละ 300 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน ปีละ 10 ทุน และ (3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ 90 ทุน 

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 
(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558  และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้ จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญใน        
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ     
 1.วัตถุประสงค์โครงการ 
    1.1 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและ    
มีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 
    1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองหลังสำเร็จการศึกษา 
    1.3 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เห็นคุณค่า
ทางการศึกษา มีความสำนึกในความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนการศึกษา  เป็นนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือหลักสูตรวิชาชีพ มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร        
การคมนาคมยากลำบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็นพลเมืองดี และรักแผ่นดินถิ่นเกิด ส่วนสามเณรควรเป็นผู้สืบศาสนา
ทายาทท่ีดี เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
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   3. อัตราการให้ทุนการศึกษา 
      3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  25,000 บาท ต่อคนต่อปี 
      3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 30,000 บาท ต่อคนต่อปี 
      3.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  55,000 บาท ต่อคนต่อปี 
             3.4 ระดับปริญญาตรี   55,000 บาท ต่อคนต่อปี 
             4. กลไกกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
       4.1 ส่วนราชการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในแต่ละปีการศึกษา และ
รายงานผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ  
       4.2 ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่ง
รายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางดำเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป 
       4.3 ส่วนราชการต้นสังกัด ดำเนินการจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษา  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
       4.4 ส่วนราชการทุกระดับประสานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการติดตามประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา 
       4.5 คณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีต่อกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา 
     5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
                  5.1 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ 
        5.2 เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล 
และการคมนาคมยากลำบาก 
        5.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จจนจบตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และผู้ปกครองมีความเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี 
                 5.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 
       5.5 ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
       5.6 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
       5.7 เป็นผู ้เคารพเลื ่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และมีเจตคติที ่ด ีต่อ                      
การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           5.8 มีสุขภาพแข็งแรง 
       5.9 มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยสามารถพิจารณา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบ 
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       5.10 มีแนวโน้มที ่จะศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร โดยสามารถพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน      
(ปพ.1) และข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ละระดับการศึกษา และอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบ 
                 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
        สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

 1. นางสาวนภาพร  ภายศร ี  ม.4  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ.ทองผาภูมิ 
 2. นางสาวนันท์นภัส  เอี่ยมสอาด ม.4  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อ.เลาขวัญ 
 3. นายจิรศักดิ์  ไพโรจน์พัสถาน ม.4  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อ.ด่านมะขามเตี้ย 

           สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ราย ได้แก่ 
       1. นางสาวอรัญญา  เกตุพันธ์       ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อ.เมือง 
       2. นางสาวรัชนีกร  จันทร์ชีวา ปวช.1  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี อ.เมือง                                           
       3. นายณัฐพงศ์  ภูมิอนุโพธ          ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ.เมือง  

      4. นางสาวกรวรรณ  วรรณวงษ์ ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง 
       5. นางสาวสุธาสินี  แผนคลุ้ม  ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน อ.พนมทวน 
       สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเร ียนที ่ได ้ร ับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา             
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
          1. นางสาวอนุสรา  วงษ์มี  ม.4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี 
         2. นางสาวพัชราภา  โคสิน  ม.4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุร ี
               ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) 
                1. นางสาวกรวัลย์  ทองกองเตีย ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อ.เมือง 
       2. นางสาวกมลชนก  แม้นละม้าย ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ.เมือง 
                3. นางสาวทิพาภรณ์  สืบวงศ ์ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้สมควรได้รับทุน จำนวนตามโควตาที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง 
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 
(บัญชีสำรองเพ่ิมเติม) ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกสังกัด ต้อง
นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)  เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางดำเนินการ
พิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 

21 กันยายน 2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อ กศจ.กาญจนบุรี  เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อ
ให้ส่วนราชการตน้สังกัดในส่วนกลางดำเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และระยะที่ 2   รุ่นที่ 1 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 ของ
หน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศึกษา และโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็น จำนวน 13 ราย 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 

และระยะที่ 2  รุ่นที่ 1 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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4.5  เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                  (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ดังนี้ 

ที ่ พิจารณาให้ย้ายเพ่ือดำรงตำแหน่งในสังกัด จำนวน 
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 13  ราย 
2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 4  ราย 
3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 5  ราย 
4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 5  ราย  

 

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2482 เรื่อง การย้าย 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู ้บังคับบัญชาตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 1 - 15 
กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น  

2. ปรากฏว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นคำร้อง  ขอย้าย 
(ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
- เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย  สรุปดังนี้ 

ที ่ สังกัด 
จำนวนผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง 

หมายเหตุ 
ตำแหน่ง ผอ.รร. ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 25  ราย -  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5  ราย -  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 8  ราย -  
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 10  ราย -  
5 สพม.กาญจนบุรี  5  ราย  -  

รวมท้ังสิ้น 53  ราย -  
 



38 
 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดยแยกตามประเภทของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

ที ่ สังกัด 
ตำแหน่งว่าง 

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
ตำแหน่งว่าง 

(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
สถานศึกษาประเภทประถมศกึษา 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 9   อัตรา - 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 8   อัตรา 1   อัตรา 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5   อัตรา  2   อัตรา 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 11   อัตรา 3   อัตรา 

รวมท้ังสิ้น 33  อัตรา 6  อัตรา 
สถานศึกษาประเภทมัธยมศกึษา 

1 สพม.กาญจนบุรี  - 6   อัตรา 
รวมท้ังสิ้น - 6   อัตรา 

 

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะใช้สำหรับการย้ายและ
ที่จะใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ โดยกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างในภาพรวมของจงัหวัด 
และแยกตามประเภทของสถานศึกษา ดังนี้ 

4.1 สถานศึกษาประเภทประถมศึกษา 

ที ่ ตำแหน่ง 
การกำหนดสัดส่วน 

หมายเหตุ ตำแหน่งว่าง
รวมท้ังจังหวัด 

รับย้าย บรรจุ/คัดเลือก 

1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 33 17 16 ไม่มีบญัชีผู้รอการบรรจ ุ
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 6 3 3 มีบัญชีผู้รอการบรรจ ุ

 
4.2 สถานศึกษาประเภทมัธยมศึกษา 

ที ่ ตำแหน่ง 
การกำหนดสัดส่วน 

หมายเหตุ ตำแหน่งว่าง
รวมทั้งจังหวดั รับย้าย บรรจุ/คัดเลือก 

1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 6 3 3 มีบัญชีผู้รอการบรรจ ุ
 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการย้าย และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษกาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี และศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอ
ย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารลับ
นอกเล่ม) 
 
 
 
 
 



39 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด

กาญจนบุรี ได้ร่วมกันตรวจสอบและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการย้าย และคณะกรรมการประเมินศักยภาพ            
ผ ู ้ประสงค์ขอย้ายได ้ดำเน ินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู ้ประสงค์ขอย้าย และจัดลำดับ                            
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เรียบร้อยแล้ว            
ซึ ่งถือว่ากระบวนการดำเนินการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด                         
จึงเห็นสมควรอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 - เขต 4 แล้ว  และเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบผลคะแนนและการจัดลำดับของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 53 ราย ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผู้ขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเสนอ 

2. เห็นชอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ย้าย
กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
- เขต 4 จำนวน 27 ราย  ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(เดิม) 
พิจารณาให้ย้ายไปดำรง 

ตำแหน่ง/สังกัด 
หมายเหตุ 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
1 นางประภัศราห์   

             อริยมรรคปัญญา 
ผอ.รร.วัดแหลมมะเกลือ 
สพป.นครปฐม เขต 1 

รร.บ้านหนองอีเห็น 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

2 นายจักราพัฒน์   
             อริยมรรคปัญญา 

ผอ.รร.บ้านหนองไม้งาม 
สพป.นครปฐม เขต 1 

รร.บ้านโกรกตารอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

3 นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง ผอ.รร.อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.อนุบาลกาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

4 นางบุษกร  ห้าสกุล ผอ.รร.วัดท่าน้ำตื้น 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า  
"ลาดหญ้าวิทยา" 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

5 นายอำนวย  ธรรมรังษี ผอ.รร.บ้านท่าทุ่ม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านช่องสะเดา  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

6 นางสุวรรณา  เจิมจรุง ผอ.รร.บ้านท่าแย้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
  

รร.บ้านวังลาน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
(เดิม) 

พิจารณาให้ย้ายไปดำรง 
ตำแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

7 นายรัชช์สิทธิ์  ทิพยาลัย ผอ.รร.ดิศกุล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.อนุบาลวัดไชยชุมพล 
ชนะสงคราม  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

8 นายพจนรินทร์   
              เหลืองอรัญนภา 

ผอ.รร.บ้านเจ้าเณร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วัดท่าน้ำตื้น  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

9 นายพัฒนา  จันทร์โอ ผอ.รร.บ้านเกาะแก้วฯ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านท่าทุ่ม  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

10 นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร ์ ผอ.รร.บ้านต้นมะพร้าว 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านเจ้าเณร  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

11 นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย์ ผอ.รร.บ้านดงยาง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.ดิศกุล  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

12 นายกฤษกรณ์   
                วงศ์สิทธิพิศาล 

ผอ.รร.ท่าพะเนียดกุญชร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านท่าแย้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

13 นายอภินันท์  ลิ้มกุล ผอ.รร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.ท่าพะเนียดกุญชร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
14 นางเกณิกา  ชัยวัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยด้วน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

รร.บ้านหนองจอก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

15 นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผอ.รร.เมตตาจิตต 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านหลุมหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

16 นายจำเริญ  ทองศักดิ์ ผอ.รร.บ้านหนองขุย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านบ่อระแหง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

17 นายดนัย พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผอ.รร.วัดหนองบัว 
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

รร.บ้านดอนเตาอิฐ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
18 นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผอ.รร.บ้านสารวัตร 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
รร.บ้านวังโพธิ์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

19 นางจิตติมา เสมอตระกูล ผอ.รร.บ้านทับศิลา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.อนุบาลไทรโยค 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

20 นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ ผอ.รร.บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.วัดป่าถ้ำภูเตย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

21 นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ผอ.รร.หลุงกัง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.บ้านสารวัตร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

22 นายนรากร สุขวิสิฎฐ์ ผอ.รร.บ้านลุ่มผึ้ง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

รร.บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
  

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
(เดิม) 

พิจารณาให้ย้ายไปดำรง 
ตำแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
23 นายธวัชชัย  สัสดีทอง ผอ.รร.บ้านหนองงูเห่า 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
รร.บ้านหนองตาเดช 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

24 นางสาวฐานิตา  อินทรกุล ผอ.รร.บ้านพยอมงาม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านหนองกร่าง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

25 นางสมคิด   สุวรรณรัฐ ผอ.รร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

26 นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน ผอ.รร.บ้านหนองหวาย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านหนองปลิง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

27 นายไมตรี  บุญเติม ผอ.รร.ประชาพัฒนา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านหนองเค็ด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

หมายเหตุ : รายที่ 10 นายภมรพล หงส์เวียงจันทร์ อกศจ.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายเลือกเป็นอันดับที่ 2 (รร.บ้านเจ้าเณร) เพื่อให้เป็นไปตามคำร้องและวัตถุประสงค์ที่ขอย้ายเป็น
อันดับที่ 2 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 184-186) 

 

3. การพิจารณาข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.สถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ดังนี้ 

3.1 เห็นชอบคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย จำนวน 3 
ราย โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จำนวน 3 ราย และยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในสังกัด สพม.กาญจนบุรี จำนวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการประเมินศักยภาพนำเสนอ  

3.2 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.สถานศึกษา) ประเภทมัธยมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี ยังไม่ได้กำหนด
สัดส่วนไว้ เนื่องจากขณะนั้น ไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง 

3.3 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากผู้ดำรง
ตำแหน่งเดิม ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเลขานุการได้นำเสนอคลิปวีดีโอการประชุมสัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยมีนางสิริศจี จินดามัย 
ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ  เป็นผู้บรรยายและมีการตอบข้อซักถามจาก นางอัญชลี วันทอง  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นครสวรรค์ถึงกรณีที่มีตำแนห่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง จะต้องพิจารณาดำเนินการ
อย่างไร ซึ่งนางสิริศจี จินดามัย ได้อธิบายว่ากรณีที่มีตำแนห่งว่างเกิดขึ้นใหม่ และการพิจารณาย้ายประจำปียังไม่เสร็จสิ้ น 
กศจ.สามารถนำตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้พิจารณาย้ายประจำปีได้ หากเห็นว่าตำแหน่งนั้นมีความจำเป็น เป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ต้องการให้มีผู้บริหารโดยเร็ว แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ตำแหน่งดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นต้องมีผู้บริหารโดยเร็ว ก็ให้นำไปดำเนินการกำหนดสัดส่วน และประกาศตำแหน่งว่าง
เพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 7/64) ข้อ 7.1.5 ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความเห็น ทั้งวิธีการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ฯ (ว 7/64)  และตามคลิปวีดีโอ  จึงมีความเห็นร่วมกันว่าให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา ดังนี้ 
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1. นำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมไปพิจารณารับย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ตามท่ีคณะกรรมการประเมินศักยภาพเสนอ (ข้อ 3.1) หรือ 

2. นำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ไปกำหนดสัดส่วนและประกาศตำแหน่งว่าง 
โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
(ว 7/64) ข้อ 7.1.5 

 

4. การพิจารณาข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (รอง ผอ.สถานศึกษา) 
ไม่มีการพิจารณา เนื่องจาก ไม่มีการนำเสนอข้อมูลการย้ายจากคณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ ทั้งนี้ 

อกศจ.กาญจนบุรี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ (นางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์) ซึ่งทำหน้าที่เลขาฯ คณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ มา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พบว่า 

4.1 ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.สถานศึกษา (ประเภทประถมศึกษา) ซึ่งมีตำแหน่งว่างใช้รับย้าย จำนวน 3 อัตรา 
ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย 

4.2 ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.สถานศึกษา (ประเภทมัธยมศึกษา) ซึ่งมีตำแหน่งว่างใช้รับย้าย จำนวน 3 อัตรา 
มีผู้ยื่นคำร้องผ่าน สพม.กาญจนบุรี จำนวน 7 ราย โดยยืนไปต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย และภายในจังหวัด จำนวน 5 ราย 

4.3 สพม.กาญจนบุรี พิจารณาว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้ายดังกล่าว เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ จึงไม่นำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ ซึ่งคณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ ได้ประชุมตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพ         
ผู้ประสงค์ขอย้าย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) 

ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 ราย 
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งแรกเสร็จสิ้น ไปใช้สำหรับการบรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 9 
หน้า 184-186) 

  

ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
การพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (การย้าย

กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564  ตามที่ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้พิจารณา
กลั่นกรองและเห็นชอบให้เสนอ กศจ. พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 จำนวน 27 ราย นั้น 

ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี ได้มีการอภิปรายข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และมีความเห็นตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นที ่ 1  การพิจารณาการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา (ผอ.สถานศึกษา) ประเภทมัธยมศึกษา             
กศจ.กาญจนบุรี ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนไว้ เนื่องจากขณะนั้น ไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง เนื่องจากตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม ได้เปลี่ยนตำแหน่ง
เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตามข้อเท็จจริง  
ตำแหน่งว่างของโรงเรียนท่าเรือพิทยา อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งว่างดังกล่าวจะนำมาใช้ในการพิจารณาย้ายประจำปีครั้งนี้ไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้   มีการ
กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างไว้ และ กศจ.กาญจนบุรี ยังไม่ได้มีมติอนุมัติว่าจะพิจารณาให้ใช้ในการรับย้าย หรือใช้ในการ
บรรจุ/คัดเลือก จึงให้นำตำแหน่งว่างโรงเรียนท่าเรือพิทยามากำหนดสัดส่วนที่จะใช้บรรจุ/คัดเลือกซึ่งจะมีการพิจารณาใน
วาระท่ี 4.6 ต่อไป 

ประเด็นที่ 2 ตามที่ อกศจ.ได้พิจารณากลั่นกรองการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รวมจำนวน 13 ราย ปรากฏว่าในรายของนายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพนียด ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ นั้นถูกต้องหรือไม่ เนื่องจาก        
นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้ยืนยันและรับรองข้อมูลว่าโรงเรียนบ้านท่าแย้มี
ระยะทางไม่เกินที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้กำหนดไว้ในคำร้อง และมีผู้ประสงค์ขอย้ายต่อเนื่องมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านท่า
พะเนียด แทน ต่อมาในการประชุม กศจ.กาญจนบุรี นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ใน
ฐานะผู้แทน สพฐ. ได้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ผลปรากฎว่าการที่พิจารณาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพนียด 
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ นั้น มีระยะทางเกินกว่า 30 กิโลเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามคำร้องขอย้าย
ที่ประสงค์ขอย้ายกำหนดไว้   จึงเสนอขอระงับการย้ายบุคคลดังกล่าวทั้งสองราย มีผลทำให้ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  คงเหลือจำนวน 11 ราย  

ประเด็นที่ 3 ตามที่ อกศจ.ได้พิจารณากลั่นกรองการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จากเดิม จำนวน 4 ราย ซึ่งในการพิจารณาของที่ประชุม กศจ. เพ่ิมขึ้นรวมเป็น
จำนวน 5 ราย เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้มีหนังสือบันทึกข้อความแจ้งว่า 
นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา มีความประสงค์ขอระงับการย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่เลือก
เป็นลำดับที่ 1 คือ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด เนื่องจากมีความยากลำบากในการเดินทาง และคงเหลือไว้เฉพาะโรงเรียน        
ในลำดับที่ 2 คือโรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ ดังนั้น นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโร งเรียนประชาพัฒนา จึงได้รับการ
พิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ ซึ่งมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในโรงเรียนดังกล่าวเพียงราย
เดียว และทำให้มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด เพิ่มอีก 1 ราย คือ    
นายวรวุฒิ ช่างทำดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย ดังนั้น จึงทำให้มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
 

ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาแล้ว จึงมีมตอินุมัต ิดังนี้ 
1. ให้ย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) 

ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีผลคะแนนรวมในการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอ
ย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 จำนวน 26 ราย สำหรับการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ที่มีผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5  ราย นั้น ให้นำคำร้องดังกล่าวไปพิจารณาหลังจาก
การประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ ได้ยื่นคำร้องขอย้ายใน
โรงเรียนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  ความโปร่งใส ความเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาลและให้ผู้ขอย้าย
ได้มีสิทธิ์โดยเท่าเทียมกัน ดังนี้  
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ที ่
สังกัด สพป.

กาญจนบุรี/สพม. 
จำนวนผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง จำนวนผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย 

ตำแหน่ง ผอ.รร. ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. ตำแหน่ง ผอ.รร. ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 25  ราย - 11 ราย - 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5  ราย - 4 ราย - 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 8  ราย - 5 ราย - 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 10  ราย - 6 ราย - 
5 สพม.กาญจนบุรี  5  ราย  - - - 

รวมท้ังสิ้น 53  ราย - 26 ราย  
 

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(เดิม) 
พิจารณาให้ย้ายไปดำรง 

ตำแหน่ง/สังกัด 
หมายเหตุ 

 
รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

1 นางประภัศราห์   
             อริยมรรคปัญญา 

ผอ.รร.วัดแหลมมะเกลือ 
สพป.นครปฐม เขต 1 

รร.บ้านหนองอีเห็น 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

2 นายจักราพัฒน์   
             อริยมรรคปัญญา 

ผอ.รร.บ้านหนองไม้งาม 
สพป.นครปฐม เขต 1 

รร.บ้านโกรกตารอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

3 นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง ผอ.รร.อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.อนุบาลกาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

4 นางบุษกร  ห้าสกุล ผอ.รร.วัดท่าน้ำตื้น 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า  
"ลาดหญ้าวิทยา" 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

5 นายอำนวย  ธรรมรังษี ผอ.รร.บ้านท่าทุ่ม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านช่องสะเดา  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

6 นางสุวรรณา  เจิมจรุง ผอ.รร.บ้านท่าแย้ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านวังลาน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

7 นายรัชช์สิทธิ์  ทิพยาลัย ผอ.รร.ดิศกุล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

8 นายพจนรินทร์   
              เหลืองอรัญนภา 

ผอ.รร.บ้านเจ้าเณร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.วดัท่าน้ำตื้น  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

9 นายพัฒนา  จันทร์โอ ผอ.รร.บ้านเกาะแก้วฯ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.บ้านท่าทุ่ม  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

10 นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร ์ ผอ.รร.บ้านต้นมะพร้าว 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

รร.บ้านเจ้าเณร  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

11 นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย์ ผอ.รร.บ้านดงยาง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 
  

รร.ดิศกุล  
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

(เดิม) 
พิจารณาให้ย้ายไปดำรง 

ตำแหน่ง/สังกัด 
หมายเหตุ 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
12 นางเกณิกา  ชัยวัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยด้วน 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
รร.บ้านหนองจอก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

 

13 นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผอ.รร.เมตตาจิตต 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านหลุมหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

14 นายจำเริญ  ทองศักดิ์ ผอ.รร.บ้านหนองขุย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

รร.บ้านบ่อระแหง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

15 นายดนัย พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผอ.รร.วัดหนองบัว 
สพป.เพชรบุรี เขต 2 

รร.บ้านดอนเตาอิฐ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
16 นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผอ.รร.บ้านสารวัตร 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
รร.บ้านวังโพธิ์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

17 นางจิตติมา เสมอตระกูล ผอ.รร.บ้านทับศิลา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

รร.อนุบาลไทรโยค 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

18 นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ ผอ.รร.บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.วัดป่าถ้ำภูเตย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

 

19 นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ผอ.รร.หลุงกัง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.บ้านสารวัตร 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

20 นายนรากร สุขวิสิฎฐ์ ผอ.รร.บ้านลุ่มผึ้ง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รร.บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง 

รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
21 นายธวัชชัย  สัสดีทอง ผอ.รร.บ้านหนองงูเห่า 

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
รร.บ้านหนองตาเดช 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

22 นางสาวฐานิตา  อินทรกุล ผอ.รร.บ้านพยอมงาม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านหนองกร่าง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

23 นางสมคิด   สุวรรณรัฐ ผอ.รร.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

24 นางสาวพเยาว์  สาละสาลิน ผอ.รร.บ้านหนองหวาย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านหนองปลิง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

25 นายไมตรี  บุญเติม ผอ.รร.ประชาพัฒนา 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.อนุบาลเลาขวัญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

26 นายวรวุฒิ ช่างทำดี ผอ.รร.บ้านหนองตาก้าย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

รร.บ้านหนองเค็ด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

 

 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งแรกเสร็จสิ้น ไปใช้สำหรับการบรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
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4.6  เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะใช้สำหรับย้าย 
                  และท่ีจะใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัตกิารกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตำแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวนนักเรียน 
(ขนาด) สังกัด 

1 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่ามะกา 11538 286  
(กลาง) 

สพม.กาญจนบุรี  

  

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเ กณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2482 เรื่อง การย้าย

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ ง.) ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ใน
การย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

1) ให้ กศจ. พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทของสถานศึกษา ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 

กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง           
ที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 

2) การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใช้รับย้ายหรือที่จะใช้บรรจุ
และแต่งตั้ง โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือตำแหน่งว่าง                 
ที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่กำหนดไว้ 

3) กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง             
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่ามีตำแหน่งว่า งผู ้บริหารสถานศึกษา             
ซ่ึงเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จึงทำให้ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ว่างลง รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวนนักเรียน 
(ขนาด) สังกัด 

1 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่ามะกา 11538 286  
(กลาง) 

สพม.กาญจนบุรี  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีความประสงค์นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ใน       
การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเสนอขอให้มี         
การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการย้ายและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งว่างดังกล่าวเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้น 

ใหม่ภายหลังจากที่มีกำหนดการให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564)    
ไปแล้ว หากจะนำมาใช้ในการพิจารณาย้ายในรอบประจำปีครั ้งนี้ อาจจะทำให้ผู ้ที ่ไม่ได้ยื ่นคำร้อง ขอย้ายเสียสิทธิ์                        
ในการย้ายหรือไม่ เนื่องจากในระหว่างกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่า เรือ    
พิทยาคม ยังไม่ว่างลง  

แต่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 7/2564) ข้อ 7.1.5  กำหนดไว้ดังนี้ 
“กรณีมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปจังหวัดอื่น ย้ายกรณี อื่น ฯลฯ) 

เมื่อการย้ายตามข้อ 7.1.3 เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่ง
ว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่าทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วจึงดำเนินการตามข้อ 7.1.1 – 7.1.3 และหากมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนที่ใช้รับย้าย
เหลืออยู่ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 7.1.4 ต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้
ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ 

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบในวันที่ 30 กันยายนของปีที่ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่น
คำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง 
ก็ให้ยื ่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที ่ 15 กรกฎาคม 
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก” 

ดังนั้น ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ว่างลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ว่างที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการพิจารณาย้ายประจำปี หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีความ
ประสงค์นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงประสงค์ขอให้พิจารณาว่าจะให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 หรือไม่ อย่างไร 

หากพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ได้ ขอให้พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวน
ตำแหน่งว่างตาม ข้อ ง. กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 

ที ่ ตำแหน่ง 
การกำหนดสัดส่วน 

หมายเหตุ รวมท้ังจังหวัด รับย้าย บรรจุ/คัดเลือก 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 1 0 ไม่มีบญัชีผู้รอการบรรจ ุ
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะใช้สำหรับ
ย้ายและที่จะใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี เนื่องจาก
คณะกรรมการได้มีการแสดงความเห็นและอภิปรายในประเด็นดังกล่าวไปในหลายทิศทางหลายในประเด็นเกี่ยวกับ       
การตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ว่าสามารถนำมาใช้ในการพิจารณา
รับย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้หรือไม่อย่างไร โดยที่ประชุมได้อภิปรายและมีความเห็น ดังนี้ 

1. สพม.กาญจนบุรี แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างเนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้รับคำสั่งให้
เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 
จึงมีความประสงค์นำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.2564 

2. เมื ่อวันที ่ 1 กันยายน 2564 ก.ค.ศ.ได้จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ         
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ โดยนางสิริศจี 
จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ  ได้อธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการย้ายใน
กรณี ที่ กศจ.สามารถนำตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ในการพิจารณาย้ายประจำปีได้ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่มีการพิจารณาย้ายประจำปียังไม่เสร็จสิ้น และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งนั้นมีความจำเป็น เนื่องจากเป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการที่ต้องการให้มีผู้บริหารโดยเร็วก็สามารถนำมาพิจารณาย้ายได้
ทันที แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งว่างดังกล่าวไม่มีความจำเป็นว่าต้องมีผู้บริหารโดยเร็วก็ให้นำไปดำเนินการ
กำหนดสัดส่วนและประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อ 7.1.5 ต่อไป  

3. ศธจ.กาญจนบุรี จึงได้มีการเปิดไฟล์บันทึกการประชุมทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ของ 
กคศ. เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสามารถนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อประโยชน์
ของทางราชการ กศจ.อาจจะพิจารณาย้ายได้ในคราวเดียวกันก็ได้ รายละเอียดคำถาม-คำตอบ จากคลิปวิดีโอการตอบ
คำถามของ  กคศ.  ดังนี้ 

นางอัญชลี วันทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  
สอบถามนางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ  ดังนี้ 

นางอัญชลี :   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากมี
ตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้โรงเรียนได้ผู้บริหารในรอบการย้ายประจำปี ตามที่ประกาศไปแล้ว และหากมีตำแหน่ง
ผู้บริหารว่างขึ้นใหม่นั้น นางสิริศจีฯ แนะนำให้นำตำแหน่งว่างนั้นมาใช้ได้เลย โดยให้ ศธจ.ดำเนินการเสนอวาระการ
กำหนดสัดส่วนให้ กศจ. พิจารณา  ก่อนการพิจารณาย้าย  ซึ่งในทางปฏิบัติ ถ้ามีผู้บริหารที่ยื่นคำร้องขอย้ายในครั้งนี้  กศจ.
ไม่ได้นำมาประกาศเพิ่มเติม ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ได้เขียนคำร้องขอย้ าย มีโอกาสที่จะฟ้องร้องได้  ตรงนี้ กศจ.จะ
สามารถดำเนินการได้ด้วยเหรอคะ 

นางสิริศจี : ในการประกาศตำแหน่งว่าง ท่านได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนด้วยหรือไม่ 
นางอัญชลี :  ในการประกาศตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดได้ประกาศตำแหน่งว่าง และคาดว่าจะว่าง เช่นตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งจะเป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน แต่ตามท่ี นางสิริศจีได้บรรยายนั้น  หากมีอัตราว่างที่อาจจะเกิดจากผู้บริหารเสียชีวิต หรือเปลี่ยนตำแหน่ง 
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ หรือเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต สมมุติว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนดี แล้วเราจะนำมาพิจารณาย้ายเลย โดยไม่ดำเนินการหลังจากการพิจารณาย้ายรอบประจำปีเสร็จสิ้น  ถึง
จะมากำหนดสัดส่วนใหม่ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 

นางสิริศจี : ดำเนินการได้ค่ะท่าน  ท่านต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ หากท่านเห็น
ว่าโรงเรียนนั้น มีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียนทันที เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ          
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ก็สามารถดำเนินการได้ตามที่ดิฉันแนะนำ  เนื่องจากเป็นทางออกอีกทางหนึ่ง  แต่หากว่าท่านเห็นว่า คว รจะเว้นวรรค       
ไว้ก่อน  เนื่องจากเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ ก็สามารถเลื่อนไปก่อน โดยการแขวนตำแหน่งว่างนั้นไว้ก่อน และให้นำไป
พิจารณาในขั้นตอนต่อไปได ้

นางอัญชลี :  มีความกังวล  หากคนที่ไม่ได้เขียนคำร้องขอย้ายจะฟ้องร้องขึ้นมา  ทั้งนี้ ก็แล้วแต่องค์
คณะ กศจ.จะพิจารณา  ซึ่งเราจะได้นำเสนอต่อไป และกล่าวขอบคุณนางสิริศจี ที่ได้ตอบข้อซักถาม 

4. ศธจ.กาญจนบุรี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะนำตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ
พิทยาคมมาใช้ในการพิจารณารับย้ายประจำปีในครั้งนี้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้นำตำแหน่งว่างมาใช้ใน   
การพิจารณาย้ายครั้งนี้ได้ ก็ขอให้พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง เพ่ือจะได้นำไปพิจารณารับย้ายในวาระ
การพิจารณาย้ายประจำปีพ.ศ. 2564 ต่อไป เนื่องจาก ศธจ.กาญจนบุรี ได้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาย้าย
ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1-4 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ทุกราย 

หลังจากนั้นคณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ ตลอดจนมีการหารือในประเด็นดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้ 
นายนันทพล พงษ์สรอย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ความเห็นว่าควรนำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปประกาศ

เป็นตำแหน่งว่างเพิ่มเติมก่อนหรือไม่ เพื่อให้ผู้ที่ยังมิได้ยื่นคำร้องขอย้ายได้มีสิทธิ์ ในการยื่นคำร้องขอย้ายโดยเท่าเทียมกัน 
ประกอบกับตำแหน่งว่างนี้ยังไม่มีการถูกกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างไว้เลย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก 
กศจ. ก่อน ถึงจะนำมาพิจารณาย้ายได้ จึงเห็นว่าควรนำเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างว่าจะใช้      
ทำอะไร ค่อยดำเนินการนำตำแหน่งว่างมาพิจารณาต่อไป 

นายสมหมาย เทียนสมใจ  กรรมการ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นว่าการกำหนด
สัดส่วนตำแหน่งว่างโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ยังเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะการย้ายยังไม่เสร็จสิ้น โดยได้มีการซักถามข้อมูลจาก
ผู้แทน กคศ. ว่ากรณีที่ กคศ. บอกว่าสามารถนำตำแหน่งว่างมาใช้ได้เลยนั ้นเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด และเห็นว่า
หลักเกณฑ์ข้อ 4.1 ขัดกับหลักเกณฑ์ข้อ 7. 1.4 ทำให้การตีความตามหลักเกณฑ์ไม่สมบูรณ์  โดยเสนอว่าต้องถอนวาระที่ 
4.1 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ออกไปก่อน เพราะถือว่ายังกำหนดสัดส่วนไม่ได้เนื่องจากการย้ายยัง
ไม่เสร็จสิ้น โดยให้นำวาระการกำหนดสัดส่วนไปอยู่หลังวาระ 4.3 เรื่องการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพ.ศ. 
2564  

นายทำนุ วงษ์น้อย  กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อ 4.1 ให้พิจารณาย้ายตำแหน่งว ่างและที ่คาดว่าจะว่างและตำแหน่งว ่างกรณีอื ่นๆให้แล้วเ สร็จภายในวันที่                  
30 กันยายน 2564 โดยจะต้องเอาคำร้องขอย้ายในรอบนี้มาพิจารณาย้ายได้เลยหรือไม่ ทั้งนี้ให้ อกศจ. พิจารณากำหนด
สัดส่วนก่อนว่าจะใช้รับย้ายแล้วค่อยนำไปพิจารณาย้ายในวาระที่ 4.3 ต่อไป แต่หาก อกศจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
สามารถนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาพิจารณาในรอบนี้ได้ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างไว้เลยก็ให้เสนอ 
กศจ.พิจารณาว่าจะมีมติอย่างไร จะใช้ในการรับย้ายหรือใช้ในการบรรจุ/คัดเลือก ต่อไป 

นางสาวศิริร ัตน์ เสือโรจน์ กรรมการใน กศจ. (ผู ้แทน ก.ค.ศ)  ได้นำเสนอข้อมูลต่อที ่ประชุมว่า                 
การที ่ กคศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการตามข้อ 7.1.5 เจตนารมย์ คือ ตำแหน่งว่างที ่เกิดขึ ้นภายหลังจาก            
การพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการกำหนดสัดส่วนแล้วค่อยประกาศตำแหน่ งว่างเพิ่มเติม แต่ก็กรณีตำแหน่งว่าง
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมเป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ถือว่าการพิจารณาย้ายยังไม่เสร็จสิ้นก็
สามารถนำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาพิจารณาย้ายประจำปีพ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ได้เลย โดยจะต้องนำวาระกำหนดสัดส่วน
ขึ้นก่อนวาระการพิจารณาย้ายประจำปีพ.ศ. 2564  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ อกศจ. และ กศจ. ว่าหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความจำเป็นต้องมีผู้บริหารก็ให้พิจารณาย้ายได้เลย 
แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ ให้มีการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างแล้วค่อยนำไปประกาศ
ตำแหน่งว่างเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการข้อ 7.1.5 ก็สามารถทำได้เช่นกัน เนื่องจากในคลิปการประชุม กคศ. ได้อธิบาย
ชัดเจนไปแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 กรณ ี
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นายอนันต์ กัลปะ ประธาน อกศจ.กาญจนบุรี  มีความเห็นว่า ตำแหน่งว่างดังกล่าวเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้น
ใหม่หลังจากกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2564 และเป็นโรงเรียนขนาดกลางยังไม่มี
ความจำเป็นเร่งด่วน จึงเห็นควรให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ไม่ได้
ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ ได้ยื่นคำร้องขอย้ายในโรงเรียนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาค
ตามหลักธรรมาภิบาลและให้ผู้ขอย้ายได้มีสิทธิ์โดยเท่าเทียมกันและเพ่ือไม่ให้เกิดการลักลั่นในการพิจารณาย้าย  

ที่ประชุม อกศจ. ได้มีการอภิปรายรอบด้านแล้ว เนื่องจาก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยา    
เป็นตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายฯ (ว 7/64) และจากคลิปวีดีโอการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดโดย ก.ค.ศ. ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่          
1 กันยายน 2564 ซึ่ง นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ  สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ตอบ
ข้อซักถามถึงกรณีท่ีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นใหม่ และการพิจารณาย้ายประจำปียังไม่เสร็จสิ้นว่า กศจ.สามารถนำตำแหน่งว่าง
ที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้พิจารณาย้ายประจำปีได้ หากเห็นว่าตำแหน่งนั้นมีความจำเป็น เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการที ่ต้องการให้มีผู ้บริหารโดยเร็ว แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งดังกล่าวไม่มีความ
จำเป็นต้องมีผู้บริหารโดยเร็ว ก็ให้นำไปดำเนินการกำหนดสัดส่วนและประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว7/64 ข้อ 7.1.5) 

ที่ประชุม อกศจ.กาญจนบุรี  จึงมีความเห็นร่วมกันว่าสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ซึ่งควรเสนอ       
กศจ.กาญจนบุรี ให้พิจารณา ดังนี้ 

1. กำหนดสัดส่วนแล้วนำตำแหน่งว่าง (ร.ร.ท่าเรือพิทยา) ไปพิจารณารับย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 
เนื่องจากการพิจารณาย้ายยังไม่เสร็จสิ้น หรือ 

2. กำหนดสัดส่วน โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศตำแหน่งว่าง และดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 7/2564)  ข้อ 7.1.5  เนื่องจาก ในการปฏิบัติที่ผ่านมา เมื่อมีตำแหน่งว่าง
เกิดข้ึน กศจ. จะดำเนินการประกาศตำแหน่งว่าง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายได้ยื่นคำร้องขอย้าย ซึ่งจะทำ
ให้ได้ผู ้มีความรู ้ความสามารถ ได้ร ับการพิจารณาเพิ ่มมากขึ ้น อันจะเป็นประ โยชน์ต่อทางราชการ  อีกทั ้งเป็น                          
การดำเนินการสร้างความโปร่งใส บริสุทธิ ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวน

ตำแหน่งว่างว่าจะใช้สำหรับการพิจารณารับย้าย หรือจะใช้สำหรับการนำไปสอบคัดเลือก (กรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง) 

ที ่ ตำแหน่ง 
การกำหนดสัดส่วน 

หมายเหตุ รวมท้ังจังหวัด รับย้าย คัดเลือก 

1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา 
(รร.ท่าเรือพิทยาคม)  1 0 

เนือ่งจากปัจจบุันไม่มี 
ผู้ขึ้นบัญชีที่รอการบรรจ ุ

 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.7  เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณา          
รับย้ายเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง               
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ปี พ.ศ. 2563 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งรองผู ้อำนวยการ

สถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 11 อัตรา 
 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 133) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

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

เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เร ื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี                

ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564  มีมติอนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ใน
ภาพรวมของจังหวัด จำนวน 12 อัตรา ประเภทประถมศึกษา 6 อัตรา และประเภทมัธยมศึกษา 6 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

1) ประเภทประถมศึกษา  จำนวน 6 อัตรา  
ที ่ สังกัด 

ตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นใหม่  
(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อื่นฯ) 

รับย้าย คัดเลือก 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 2  อัตรา 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

กำหนด                  
ในภาพรวม            
ของจังหวัด 

2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 1  อัตรา 
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 2  อัตรา 
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 1  อัตรา 

รวมท้ังจังหวัด 6  อัตรา 3  อัตรา 3  อัตรา 
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2) ประเภทมัธยมมศึกษา  จำนวน 6 อัตรา 
ที ่ สังกัด ตำแหน่งว่างทีเ่กิดขึ้นใหม่  

(ตาย/ลาออก/ย้ายไป จว.อ่ืนฯ) รับย้าย คัดเลือก 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 สพม.กาญจนบุรี 6  อัตรา 3  อัตรา 3  อัตรา 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี มีตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากตำแหน่งว่างดังกล่าวไม่มีผู้ประสงค์ขอ
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จึงประสงค์นำตำแหน่งดังกล่าวมาใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับ 
จำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

1 วัดเบญพาด พนมทวน 3861 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2 บ้านซองกาเรีย สังขละบรุ ี 1056 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี 1244 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
4 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 3548 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5 บ้านหนองกร่าง บ่อพลอย 3422 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
6 อนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ 3462 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7 เทพมงคลรังษ ี เมืองกาญจนบุร ี 32755 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
8 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 34036 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
9 ประชามงคล หนองปรือ 114673 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
10 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี ท่าม่วง 33212 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี ท่าม่วง 33123 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี ท่าม่วง 37060 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ไดร้ับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 9 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 21 ราย รวม
ทั้งสิ้นคงเหลือขึ้นบัญชี จำนวน 30 ราย และมีผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 
 

ประกาศ สังกัด บัญชีคงเหลือ 
(ราย) 

ผ่านการพัฒนา 
ก่อนแต่งตั้ง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 
(หมดอายุการข้ึนบัญชีในวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 9 6 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 21 5 

รวมทั้งสิ้น 30 11 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว่างตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน .......... อัตรา ใช้สำหรับบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและ       
การยกเลิกบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่องการขอใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษาที ่เหลือจาก           
การพิจารณารับย้ายเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกา รสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563  ก่อนนำเสนอ กศจ.  โดยที่ประชุม อกศจ.ได้อภิปราย
และมีความเห็น ดังนี้ 

นายทำนุ วงษ์น้อย  กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เราสามารถที่จะ
ชะลอการย้ายผู้บริหารโรงเรียนมัธยมออกไปได้หรือไม่ เพื่อรอผลการประเมินให้มีคุณสมบัติครบตามที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย 
เพ่ือจะได้ไม่เสียสิทธิ์ผู้ที่ขึ้นบัญชีจะได้ไม่เสียสิทธิ์ด้วย เนื่องจากติด ในเรื่องของระยะเวลาของการประเมิน 

นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์ กรรมการใน กศจ. (ผู้แทน ก.ค.ศ)  กล่าวว่า  ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ตาม
หนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พค.64 เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดว่า เมื่อ กศจ.พิจารณาย้าย
แล้ว หากยังมีตำแหน่งงว่างในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายเหลืออยู่ให้นำมาย้ายต่อเนื่องกันได้ จนไม่คำร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายมา
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นแล้ว 1. โดยให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 2.หรือนำตำแหน่งว่างนั้นไปใช้สำหรับการคัดเลือก 3.หรือพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกลา่ว
ไปใช้ตามความเหมาะสม 

นายนันทพล พงษ์สรอย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า แนวทางท่ีจะให้ กศจ พิจารณา จะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  เนื่องจากคนที่ขึ้นบัญชีไว้อาจฟ้องร้องได้ ต้องให้เหตุผลไว้พิจารณา ตามความเห็นจะต้องบรรจุทั้งหมดเลย 
ตามหลักการในภาพรวมที่ปฏิบัติกันมาเมื่อไม่มีการย้ายแล้ว ต้องบรรจุ ไม่มีเหตุผลต้องกันไว้ย้าย  

นายอนันต์ กัลปะ  ประธาน อกศจ.  ได้สอบถามข้อเท็จจริง โดยได้เชิญ นางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์ ซึ่งทำ
หน้าที่ผู้แทน สพม.กาญจนบุรี  มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
พบว่า สพม.กาญจนบุรี ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย หรือมีแต่คุณสมบัติไม่ครบ เนื่องจาก ติดเงื่อนไข ยังไม่ผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายอนันต์ ฯ จ ึงมีความเห็นว่า เมื ่อไม่ม ีคำร้องขอย้ายของรองผู ้อำนวยการโรงเร ียน เนื ่องจาก                        
ต้นสังสังกัด สพม.กาญจนบุรี แจ้งว่าไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย หรือมีแต่คุณสมบัติไม่ครบ เนื่องจากติดเงื่อนไข ยังไม่ผ่าน   
การประเมินสัมฤทธิผล  จึงไม่สามารถพิจารณาย้ายได้  จึงมีความเห็นว่า  สมควรนำตำแหน่งว่างใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ขึ้นบัญชีต่อไป 

หลังจากนั้น ที่ประชุม อกศจ.กาญจนบุรี ได้อภจงึมมีติเห็นชอบให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการบรรจุ
และแต่งตั ้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา และประเภท
มัธยมศึกษา ตามที่ได้มีมติอนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
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สถานศึกษา) ประเภทประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา (กำหนดเป็น รับย้าย 3 อัตรา และบรรจุ 3 อัตรา) และ
ประเภทมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา (กำหนดเป็น รับย้าย 3 อัตรา และบรรจุ 3 อัตรา) แต่เนื่องจากพิจารณา
แล้วไม่มีผู้ประสงค ์ ขอย้ายทั้งประเภทประถมศึกษาและประเภทมัธยมศึกษา ประกอบกับ สพม.กาญจนบุรี แจ้งว่า ไม่มีผู้
ยื่นคำร้องขอย้ายหรือมีแต่คุณสมบัติไม่ครบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา
ให้นำไปใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกที่รอการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ให้ใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 จำนวน 11 อัตรา /ตำแหน่ง 

2. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรียกตัวผู้มีคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลำดับที่ 57 - 62  และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลำดับที่ 43 – 49 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  ทุกข้ันตอนจนแล้วเสร็จ  ดังนี้ 

 

ที ่ เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ขึ้นบัญชีลำดับที ่

หมายเหตุ 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
1 0310105 นางสาวสุนิษา  แสงแพร 57  
2 0310147 นายอภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 58  
3 0310071 นายภูริทัต  แย้มกล่ำ 59  
4 0310110 นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ 60  
5 0310123 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพรลภัส  แก้วดวง 61  
6 0310106 นางสาวสายสุนีย์  ปทุมสูตร 62  
สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1 0320137 ว่าท่ี ร.ต.ปิยะพงษ ์  โสเสมอ 43 ลำดับที่ 46-47 
2 0320098 นางสาวเกสร   พุทธรักษา 44 บรรจุเป็น ผอ.ร.ร. 
3 0320138 นายสันทัด   นิลรอด 45 เรียบร้อยแล้ว 
4 0320043 นายสุรยิะ   ภูฆัง 48  
5 0320043 นายประเชิญ  ศรีคูบัว 49  

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้ได้รับ       
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563   ประเภทประถมศึกษา จำนวน 6 ราย และ
ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 5 ราย  
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4.8  เรื่อง    การขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครู 
                 และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและ 
                 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง       

รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ  และแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 57)  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560    เรื ่อง      

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง องค์ประกอบ    
การประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ              
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)             
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่ามีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ 
ว่างจากการลาออกเพื่อไปบรรจุ
แต่งตั้งที่ส่วนราชการอื่น 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงมีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่างดังกล่าว
ไปใช้ในการประกาศรับเปลี ่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยมีกำหนดการดำเนินการ ดังนี้ 
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ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ 
27 กันยายน 2564 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระหว่างวันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 
ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
(ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ กศจ. กำหนด 

- เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติ  

3. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงขอเสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการ                   
เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยน
ตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีกำหนด จำนวน 6 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      ประธานกรรมการ 
2) นายประกิจ แฟมไธสง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3            กรรมการ        
3) นางสาวขนิษฐา  เสวกวาปี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
4) นางสาวพรพันธ์  สุทธาคง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                       กรรมการ 
5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาวผุสชา เนตรแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ และเป็นตำแหน่ง    
ที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด                   
จึงเห็นสมควรให้นำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                     
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน  1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้ 
2.1 ลงนามในประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
2.2 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามปฏิทินที่

กำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพ่ือ
นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.9  เรื่อง     การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (กลุ่มที่ 2  
                 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศกึษาที่มีสภาพความยากลำบาก 
                 ในการจัดการศึกษา)                           

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพ่ือประโยชน์ของ

ทางราชการ (กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ที่มีสภาพความยากลำบาก
ในการจัดการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน/สังกัด ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
อำเภอสังขละบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

4932 เป็นสถานศึกษาที ่ม ีสภาพความยากลำบากใน     
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั ้งอยู ่ใน
พื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัย 
หรือชายแดน ตามที่ สพฐ. กำหนด    

 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม               

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2482 เรื่อง การย้าย

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0408.5/ว 53 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การ
ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา                
ที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา) กำหนดไว้ดังนี้ 

กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบาก  
ในการจัดการศึกษา 

(1) สถานศึกษาที่จะใช้รับย้ายตามกลุ่ม 2 ต้องมีเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1.1 เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัย หรือชายแดน 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 
1.2 เป็นสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล               

(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
1.3 เป็นสถานศึกษาที่ส่วนราชการกำหนดให้ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ 
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(2) คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ 
2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ และประสบการณ์เหมาะสม โดยพิจารณา   

จากประวัติผลงานที่ผ่านมา 
2.2 เป็นผู้มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ ย้อนหลัง 3 ปี 

ติดต่อกัน นับถึงวันที่ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข
ที่ 10 หน้า  187-205) 

2.3 ต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่
ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา) จำนวน 1 โรงเรียน ดังนี้  

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน/สังกัด ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
อำเภอสังขละบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

4932 เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบาก
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่
เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัย หรือชายแดน ตามที่ 
สพฐ. กำหนด    

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่
ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11 หน้า 206-209) โดยได้มีการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดังนี้  

เหตุผลในการเลือกให้เป็น 
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
ในการคุณภาพการศึกษา 

       เนื่องจากโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เป็นโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา ประกอบกับมีสาขาอีก 4 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ทุรกันดาร การเดินทางยากลำบาก ดังนั ้น สำนักงานเขตพื ้นที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษากาญจนบุร ี  เขต 3 จ ึงเห ็นสมควร              
ให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพ               
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น   

   1. ระดับมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล
ให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมือง 
   2. เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สามารถให้บริการ 
การศึกษาแก่นักเรียน ชุมชน อย่างมั่งคง และยั่งยืน 
   3. พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   4. ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคมในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
   5. ผู้บริหาร ครู และบุคลาทางการศึกษา มีความพร้อม ในทุกดา้น 
ทั้งสมรรรถนะศักยภาพและความสามารถในการบริหารจดัการ
เรียนการสอน 
 
 

 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและได้สอบถามความสมัครใจของผู้ประสงคข์อย้ายตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้
นำรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะให้ย้ายเสนอคณะทำงานฯ ซึ่ งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรอง เรียบร้อย
แล้ว โดยพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายชัยศักดิ์  ภูมลู 

 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านแก่งประลอม 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ 3011 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกองม่องทะ 
ตำแหน่งเลขที่ 4932 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

 

 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื ่อผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและได้สอบถามความสมัครใจของ            
ผู้ประสงค์ขอย้าย พร้อมทั้งได้นำรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะให้ย้ายเสนอต่อคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอ อกศจ. 
พิจารณากลั่นกรอง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ดังนั้น จึงประสงค์ขอให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร 
สถานศึกษา กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา) โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี สังกัดสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

* ทั้งนี้ กรณีมีผู ้ยื ่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2564 ได้ระบุสถานศึกษาดังกล่าวไว้ ให้นำคำร้องย้ายมา
พิจารณาร่วมด้วยในคราวเดียวกัน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพ่ือประโยชน์ของ

ทางราชการ (กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความ
ยากลำบากในการจัดการศึกษา) ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายชัยศักดิ์  ภูมลู 

 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านแก่งประลอม 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ 3011 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
บ้านกองม่องทะ 
ตำแหน่งเลขที่ 4932 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

 

 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.10  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
                 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั ้งที ่ 2) เพื ่อดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

(เดิม) 
ขอย้ายมา 

ดำรงตำแหน่ง 
หมายเหตุ 

1 นางสาวจิรภา  ศรีนวล 
 

ศึกษานิเทศก์ 
เลขที่ตำแหน่ง 5 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด สพม.ราชบุรี  

ศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ย้ายเพื่อกลับ
ภูมิลำเนา 

 
 

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

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

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ลงวันที ่ 15 
พฤศจิกายน 2562 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กำหนดไว้ดังนี้  

“การย้ายกรณีปกติ” ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ และ
ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่าง วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณายา้ย
ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปีเดียวกัน และคำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่าง วันที่ 1 - 15 สิงหาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึง
วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564) 
จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

(เดิม) 
ขอย้ายมา 

ดำรงตำแหน่ง 
หมายเหตุ 

1 นางสาวจิรภา  ศรีนวล 
 

ศึกษานิเทศก์ 
เลขที่ตำแหน่ง 5 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด สพม.ราชบุรี  

ศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ย้ายเพื่อกลับ
ภูมิลำเนา 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง 

อันดับ 
เงินเดือน 

ที่อาศัยเบิก 
หมายเหตุ 

1 ศึกษานิเทศก์ 12 0005540 คศ.3 58,390 ใช้รับย้าย 
2 ศึกษานิเทศก์ 57 0005544 คศ.3 58,390  
3 ศึกษานิเทศก์ 60 0005547 คศ.2 41,620  
4 ศึกษานิเทศก์ 70 0005556 คศ.3(4) 61,630  
5 ศึกษานิเทศก์ 72 0152965 คศ.3 43,080  
6 ศึกษานิเทศก์ 73 0152967 คศ.3 49,420  
7 ศึกษานิเทศก์ 74 0152914 คศ.2 35,640  
8 ศึกษานิเทศก์ 75 0152947 คศ.3 43,080  

 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำคะแนนของผู้ประสงค์ขอย้าย ตามประกาศรายละเอียด 

องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 210-212) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื ่นคำร้องขอย้ายรายดังกล่าวเป็นผู ้มี

คุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีตำแหน่งว่างที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ และสามารถนำมาใช้ในการพิจารณารับย้ายได้  

ดังนั้น จึงประสงค์ขอให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 
2564) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

(เดิม) 
ขอย้ายมา 

ดำรงตำแหน่ง 
หมายเหตุ 

1 นางสาวจิรภา  ศรีนวล 
 

ศึกษานิเทศก์ 
เลขที่ตำแหน่ง 5 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด สพม.ราชบุรี  

ศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
เลขที่ตำแหน่ง 12 เลขที่ 
เบิกจา่ยตรง0005540  

ย้ายเพื่อกลับ
ภูมิลำเนา 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั ้งที ่ 2 เพื ่อดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด  

(เดิม) 
ขอย้ายมา 

ดำรงตำแหน่ง 
หมายเหตุ 

1 นางสาวจิรภา  ศรีนวล 
 

ศึกษานิเทศก์ 
เลขที่ตำแหน่ง 5 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด สพม.ราชบุรี  

ศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
เลขที่ตำแหน่ง 12 เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง0005540  

ย้ายเพื่อกลับ
ภูมิลำเนา 

 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.11  เรื่อง   การขอส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู     
(กรณีพิเศษ) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ขอย้ายกรณีพิเศษ)  จำนวน 4  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3       จำนวน 1 ราย   
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี                 จำนวน 3 ราย   

 

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

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง                    

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   เรื ่อง          

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื ่องจากติดตามคู ่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง                  

ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ  
ทั้งนี้  ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี ตลอดจน

ความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นปะกอบการพิจารณา ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อคำร้อง
ได้รับการพิจารณาผลเป็นประการใดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้ยื่นความประสงค์ขอส่งคำร้อง
ขอย้าย (กรณีพิเศษ) จำนวน 4 ราย รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ราย 

1 น.ส.นัฐฑิกา    
             วงศ์ระพ ี

ครู 
อันดับ คศ.1 
โรงเรียนบ้านนามกุย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
เงินเดือน 18,090 บาท 
บรรจุวนัที่ 14 ธ.ค. 2561  

   * ย้ายกรณีดูแลบิดาและมารดา ซึ่งเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง 
      บิดาป่วยเป็นโรคมะเร็งบริเวณหลอดลม
อาหาร กำลังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถี และ รพ.
จุฬาลงกรณ์ ทั ้งนี ้ ได ้แนบเอกสารใบรับรอง
แพทย์ รพ.ราชวิถี ลว.2 มีนาคม 2564  
      มารดาป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม กำลัง
รักษาตัวอยู่ท่ี รพ.จุฬาลงกรณ์  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

- ใบรับรองแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ลว.18 พฤษภาคม 
2557 
 
 

ขอย้ายไป สพป.
กาญจนบรุี เขต 
2 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 3 ราย 

2 น.ส.บุญธณีภรณ์         
      โชติวรรธอนันต์ 

ตำแหน่ง คร ู
วิทยฐานะ ชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ 129846 
โรงเรียนทา่เรือพทิยาคม 
สพม.กาญจนบุรี  
วุฒิ วท.บ. (สขุศึกษา) 
เงินเดือน 51,960 บาท 
บรรจุวันที่ 1 เม.ย. 2529 
 

   * ย้ายติดตามคู่สมรส 
     เน่ืองจากคู่สมรสได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงาน
ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
     ท้ังน้ี ปัจจุบันผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ช่วยราชการ             
ท่ี รร.สมุทรสาครวุฒิชัย สังกัด สพม.เขต 10 อยู่แล้ว 
     เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. คำสั่งย้ายคู่สมรสให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 
     2. ทะเบียนสมรส 
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนในสังกัด  
สพป.สมุทรสาคร  

3 นายอรรถพร         
          จันทร์จำรูญ 

ตำแหน่ง คร ู
อันดับ คศ.1 
ตำแหน่งเลขที่ 1580 
โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
สพม.กาญจนบุรี  
วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา) 
เงินเดือน 22,220 บาท 
บรรจุวันที่ 18 ม.ค. 2559 
 

   * ย้ายกรณีซ่ึงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 
      เนื่องจากผู้ขอย้ายเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้น
เลือดสูง และเบาหวาน โดยแพทย์วินิจฉัยว่าพบ
อาการเบาหวานขึ้นตา ซึ่งต้องรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังจะต้องดูแลบิดามารดา ซึ่งมีโรค
ประจำตัวหลายอย่าง 
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุร ี
     2. ทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย เลขที่ 82 หมู่ 1  
ต.ศรสีำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุร ี
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.สพุรรณบุร ี 

4 นางพิมพ์ปพิชญ์         
             ยิ้มแย้ม 

ตำแหน่ง คร ู
อันดับ คศ.1 
ตำแหน่งเลขที่ 5308 
โรงเรียนประชามงคล 
สพม.กาญจนบุรี  
วุฒิ วท.บ. (เคม)ี 
เงินเดือน 24,970 บาท 
บรรจุวันที ่9 ส.ค. 2556 
 

   * ย้ายกรณีซ่ึงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 
      เนื่องจากผู้ขอย้าย เจ็บป่วยดว้ยโรคซมึเศร้า
รุนแรง ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน แพทย์
ในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ และจะต้องดูแล
บุตรอายุ 10 ขวบ ที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรยีน
เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ซึ่งไม่มีคนดแูล เนื่องจาก  
คู่สมรสป่วยเป็นมะเร็งลำไสไ้มส่ามารถดำเนิน
ชีวิตได้เป็นปกต ิ
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
     1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบรุ ี
     2. ทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย เลขที่ 2/10  
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี
 

ขอย้ายไปที ่
โรงเรียนวิสุทธรังษ ี 
สพม.กาญจนบุร ี
ทั้งนี้ หากไม่ได ้
ขอระงับการยา้ย 
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2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายในสังกัดแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าว เป็นผู้ไม่
ติดเงื่อนไขในการสอบบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด 
(4 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี) และได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ ในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรให้ส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่
ประสงค์ขอย้าย เพ่ือพิจารณารับย้ายต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของ ราย นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม ตำแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล เป็นการขอย้ายภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะรับย้ายนำคำร้องขอย้ายไปพิจารณา
พร้อมกันกับรอบการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบท่ี 2) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื ่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ 
จำนวน 3 ราย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลาย เพื่อพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ต่อไป 

2. ราย นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม ตำแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล เป็นการขอย้ายภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นำคำร้องขอย้ายไปพิจารณา
พร้อมกันกับรอบการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบท่ี 2) 

   

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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4.12  เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
                 ตามมาตรา 38 ค.(2) ขอย้ายกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะราย 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เพื่อขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  (ปัจจุบันช่วย
ปฏิบัติราชการ สพป.กระบี่ )  ขอย้ายกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะราย จำนวน 1 ราย   และขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ อ 39  เลขที่กรมบัญชีกลาง 4500231 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันจากหน่วยงานอื่น 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 57)  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณ ฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบแข่งขั นได้จากบัญชีของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความประสงค์ขอให้ยกเว้นเงื ่อนไข                
ในการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา   
38 ค.(2) จำนวน 1 ราย เนื่องจากติดเงื่อนไขตามประกาศการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ฯ ที่ระบุว่า “ผู้ได้รับการคั ดเลือก  
ต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน        
เว้นแต่กรณีการโอนหรือย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ และการลาออกจากราชการ” รายละเอียดดังนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
ขอย้ายไปดำรง 
ตำแหน่ง/สังกัด 

หมายเหตุ 

1 นางสาวพิมพ์พนิต  แก้วบุตร 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 39 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
บรรจุเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 
  

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 44 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพป.กระบี่ 

 

  * ปัจจุบันข้าราชการรายนี้ ช่วยราชการ 
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ  
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
สังกัด สพป.กระบี่  โดยมีกำหนด 1 ปี  
ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
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2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ประกาศ ณ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกาศดังกล่าวในข้อ 14.3 ระบุว่า “ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือย้ายไปส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน เว้นแต่กรณีการโอนหรือย้ายตามผล
การสอบแข่งขันได้ และการลาออกจากราชการ” (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 13 หน้า 213-216) 

ทั้งนี้ นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2562 

2.2 ต่อมา นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นกรณีพิเศษ (ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 20 
เมษายน 2563 กำหนดให้ยื่นคำขอย้ายในระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2563) โดยให้เหตุผลว่า บุตรทั้ง 2 คนยัง
เล็กอยู่ (คนโต 8 ขวบ คนเล็ก 1 ขวบ) และสามีประสบอุบัติเหตุกระดูกซี่โครงหัก ทิ่มปอด ทำให้เลือดออกในปอด ต้องพัก
รักษาตัวที่โรงพยาลบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และเพ่ือดูแลบิดามารดาที่มีอายุมากและป่วยด้วยโรคหัวใจทั้งคู่ 

2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ซึ่งมีมติไม่อนุมัติให้ย้าย เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้
ในประกาศ แต่ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทำเรื่องเสนอไปที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอช่วยราชการไปก่อน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคำสั่งให้ช่วยราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 19 
กรกฎาคม 2564) และได้มีการขอต่อระยะเวลาการช่วยราชการอีก 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 20 
กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พิจารณารับย้ายข้าราชการรายดังกล่าว เมื่อ
มีตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน เพ่ือคืนตำแหน่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ต่อไป 

2.4 นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายเป็นกรณีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ตามประกาศรับย้าย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอย้ายในระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 
2564 และได้เสนอคำร้องขอย้ายมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 พิจารณา
ลงนามยินยอมให้ย้ายได้ตามความประสงค์ โดยผู้มีอำนาจตามาตรา 53 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า “การขอย้ายไม่
เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี” เนื่องจากผู้ขอย้ายยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 3 ปี
ตามท่ีกำหนด ไว้ในประกาศฯ   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             

รายดังกล่าวติดเงื่อนไขในการดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงไม่สามารถ
ยื่นคำร้องขอย้ายได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้ช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่อยู่แล้ว และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนสามารถนำมาใช้ในการรับย้ายได้ ดังนั้น 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สามารถนำอัตรากำลังไปบริหารจัดการในการสรรหา
บุคลากรได้ จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นการขอย้ายกรณีที่ติดเง่ือนไขตามประกาศการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นการเฉพาะราย   
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จัดทำหนังสือหารื อ กรณีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการ สพป.กระบี่ ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 44 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ขอย้ายกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะ
ราย ได้หรือไม่ หรือจะเป็นประการใด 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จัดทำหนังสือหารือ กรณีให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวพิมพ์พนิต  แก้วบุตร 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการ สพป.กระบี่ ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่  ขอย้ายกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะราย ได้หรือไม่ หรือจะเป็นประการใด 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  รายงานให้ กศจ.กาญจนบุรี ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี     
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี อนุมัตใิห้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ขอยกเว้น 

กรณีการย้ายกรณีพิเศษที่ติดเงื่อนไขตามประกาศการบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นการเฉพาะราย คือ ราย นางสาวพิมพ์พนิต  แก้วบุตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 39          
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปัจจุบันช่วยปฏิบัติ
ราชการ สพป.กระบี่ ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นการเฉพาะราย 
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4.13  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
                 ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
                 นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)  
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่ วไป ระดับชำนาญ
การพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 57)  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง องค์ประกอบ 
การประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง   การศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)                   
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 7/2564 เมื ่อวันที ่ 25 
มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป 
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่) 

ชำนาญการพิเศษ อ 1 อำนวยการ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัคร ตรวจคุณสมบตัิ 
และประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว 
จำนวน 2 ราย และมีผลการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง  สรุปดังนี้ 
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ที ่
ตำแหน่งที่ประกาศรับย้าย ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

/ผลการประเมิน ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ เลขที่
ตำแหน่ง 

1 นักจัดการงานทั่วไป 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ชำนาญการพิเศษ อ 1 1. นางนราทิพย์  สอาดเอ่ียม 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 2 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
คะแนนประเมนิ 91.80 คะแนน 
 
2. นางสาวมาริสา กฤชก้านเหลอืง 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 17 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
คะแนนประเมนิ 87.33 คะแนน 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว              
จึงเห็นสมควรพิจารณาผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี 
เขต 2 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

ปัจจุบัน 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางนราทิพย์  สอาดเอ่ียม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 2 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 1 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ได้รับคะแนน
ประเมินสูงสุด

(91.80 คะแนน) 
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ความเห็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2564  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ

ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด 

ปัจจุบัน 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางนราทิพย์  สอาดเอ่ียม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 2 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 1 
กลุ่มอำนวยการ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ได้รับคะแนน
ประเมินสูงสุด

(91.80 คะแนน) 

 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่ง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู ้อำนวยการกลุ ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.14  เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการ  
                 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพื่อไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 57)  
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2562  เรื ่อง การโอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
*การโอน*  หมายถึง  “การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของส่วนราชการหนึ่ง ไปดำรง
ตำแหน่งเดิม สังกัดส่วนราชการอ่ืน ในกระทรวงศึกษาธิการ” 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 3 แจ้งว ่า สำนักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือสอบถามการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดว่าจะขัดข้อง             
ในการโอนไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือไม่ หากไม่ขัดข้องสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จะพิจารณาให้โอนได้ตั้งแต่เมื่อใด   

ดังนั ้น สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด                       
ของผู้ขอโอน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ไม่ขัดข้องในการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน        
2 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
รายละเอียดประกอบการพิจารณารับโอน 

1 นายยศธร  สุวรรณวรวิกิจ 
ตำแหน่งคร ู
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
บรรจุเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือน 19,630 บาท (1 เม.ย. 64) 
2. คุณวุฒิ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   สาขา วิศวกรรมโยธา  
3. มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
4. ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาคดีอาญา 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 1 7339 00009 34 9 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน 
9. เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 62300070520957 ออกให้ ณ วันท่ี 21  
    พฤษภาคม 2562 ใช้ได้ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2567   
10. ให้โอนไดต้ั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/สังกัด รายละเอียดประกอบการพิจารณารับโอน 

2 นางสาวธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง 
ตำแหน่งคร ู
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
บรรจุเข้ารับราชการ ครูผู ้ช่วย
วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2561 

ขอโอนไปท่ี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
1. ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 รับเงินเดือน 18,560 บาท (1 ต.ค. 64) 
2. คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต   สาขา ภาษาไทย  
3. มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
4. ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกกล่าวหาคดีอาญา 
5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
6. เป็นสมาชิก กบข. เลขสมาชิก 1 7209 00187 02 8 
7. ไม่มีภาระหนี้สินกับทางราชการ  
8. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือรับราชการเพื่อชดใช้ทุน 
9. เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 61109000083053 ออกให้ ณ วันท่ี 29  
    มีนาคม 2561 ใช้ได้ถึงวันท่ี 29 มีนาคม 2566   
10. ให้โอนไดต้ั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
  

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             

ทั้ง 2 รายดังกล่าวไม่ติดเงื ่อนไขใด ๆ ของทางราชการ ถือเป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติในการโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ           
ที่   ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องและยินดีให้โอน   

จึงเห็นสมควรให้โอนไปดำรงตำแหน่งครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตามความ
ประสงค ์
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพื่อไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย 
ดังนี้ 

 

ที ่
ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
ให้โอนไปดำรงตำแหน่งที่ ให้โอนได้ตั้งแต่ 

1 นายยศธร  สุวรรณวรวิกิจ 
ตำแหน่งครู  คศ.1  
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 
 
  

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป 
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ที ่
ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง/สังกัด 
ให้โอนไปดำรงตำแหน่งที่ ให้โอนได้ตั้งแต่ 

2 นางสาวธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง 
ตำแหน่งครู  คศ.1 
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป 

 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.15  เรื่อง   การประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  
                 ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 
ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

/สังกัด 

ประเภท 

ตำแหน่ง 

ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน วันที่ส่งผลงาน 

1 
นายศุภกฤต  
        อำนวยวัฒนกุล 

 นักวิชาการพัสดุ 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

วิชาการ ชำนาญการ อ 15 29,710 18 มิ.ย. 2564 
 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อน

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

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

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

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่ อง การปฏิรูป 
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกบุคคล     
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชากา ร ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการพัสดุ 
ชำนาญการ/ชำนาญ

การพิเศษ 
อ 15 

บริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
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2. มีข้าราชกการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

/สังกัด 

ประเภท 

ตำแหน่ง 

ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน วันที่ส่งผลงาน 

1 
นายศุภกฤต  
        อำนวยวัฒนกุล 

 นักวิชาการพัสดุ 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

วิชาการ ชำนาญการ อ 15 29,710 18 มิ.ย. 2564 

 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน

ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ประวัติการรับราชการและผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ราย  
3.2 กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้ตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ราย ดังกล่าวแล้ว 
3.3 เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
3.4 ผลการประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

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

ที ่ รายการ 
คะแนน

เต็ม 
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 
กรรมการ 

คะแนนเฉลีย่ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ช่ือ-สกุล นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล   ตำแหน่งนักวิชาการพสัดุ  ระดับชำนาญการ  ตำแหน่งเลขท่ี อ 15   
คุณภาพของงาน 30 21 28 27 27  
ประโยชน์ของผลงาน 30 21 27 27 28  
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 40 28 36 37 35  

คะแนนรวม 100 70 91 91 90 90.66 
 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื ่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน               
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
พิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เรียบร้อยแล้ว ซึ ่งปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ขอรับการประเมินรายดังกล่าว มีคะแนน                       
การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน จึงเห็นสมควรให้ เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์เป็นต้นไป 
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ความเห็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  4  
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2564  ได้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ อกศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบนั 
ให้เลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรง

ตำแหน่ง/สังกัด 
ต้ังแต่ 

1 นายศุภกฤต  อำนวยวัฒนกุล นักวิชาการพัสดุ 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 15 
กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 15 
กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

18 มิ.ย. 2564 

 
2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั ่งให้เลื ่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) รายดังกล่าว 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.16 เรื่อง     การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ    
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรคืนอัตราของ ก.ค.ศ. สำหรับใช้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู  
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  

(มาตรา 50 ) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557   เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชว่ย  
กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3890 ลงวันที่ 10 
กันยายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู            

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 

1) ประกาศรับสมัคร  
2) สมัครเข้ารบัการคดัเลือก  
3) ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
4) คัดเลือกโดยการสมัภาษณ ์          ตามที่ กศจ. กำหนด โดยให้แล้วเสร็จภายใน 

5) ประกาศผลการคัดเลือก เดือนตุลาคม  2564 

6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
รอบที่ 2 
 

1) ประกาศรับสมัคร  
2) สมัครเข้ารบัการคดัเลือก  
3) ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
4) คัดเลือกโดยการสมัภาษณ์          ตามที่ กศจ. กำหนด โดยให้แล้วเสร็จภายใน 

5) ประกาศผลการคัดเลือก เดือนกุมภาพันธ์  2565 

6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
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 2.สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะต้องส่งรายชื่อนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งให้หน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยด่วนต่อไป     

3. กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น ปี พ.ศ. 2564 หน่วยสอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 217-219) 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 25 64 
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 และจะแจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวในโอกาสต่อไปนั้น ทั้งได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ในทุกขั้นตอน จึงเห็นควรดำเนินการคัดเลือก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 และเพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนดต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื ่อพัฒนาท้องถิ่ น ปี พ.ศ. 2564  และอนุมัติ          

ในหลักการมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ,        
ผู้ผ่านการคัดเลือก , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
และนำเสนอเพ่ือทราบในการประชุม กศจ.ครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 



81 
 

4.17 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีตำแหน่งว่าง    
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์    
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด                               

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กรณีตำแหน่งว่างในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ รวมทั้งสิ้น  18  ตำแหน่ง/อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  3  ตำแหน่ง/อัตรา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  5  ตำแหน่ง/อัตรา 
3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 10  ตำแหน่ง/อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม               

พ.ศ. 2551 (มาตรา 41 มาตรา 53  และมาตรา 133) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 23  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้ารา

การครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป 

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

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

 

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2  มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู              
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 3 อัตรา ดังนี้   

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 
1 ครู/ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 พนมทวน ครู 3981  คศ. 2 28,480 +5 
2 ครู/ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 พนมทวน ครู 3975    คศ. 3 58,390 +5 
3 ครู/ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ท่ามะกา ครู 2213    คศ. 2 41,620 +1 

 
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งสายงานการสอนของผู้ดำรง

ตำแหน่งว่างข้าราชการครู ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 5 อัตรา ดังนี้   

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 
1 ครู/ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี สังขละบุรี ครู 1763 คศ.1 20,160 +4 
2 ครู/ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี สังขละบุรี ครู 4649 คศ.2 41,620 +4 
3 ครู/ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี สังขละบุรี ครู 3428 คศ.2 24,500 +4 
4 ครู/ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี ครู 2937 คศ.1 20,850 +2 
5 ครู/ร.ร.ไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ครู 122155 คศ.1 21,000 +3 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีตำแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ทั้งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในสถานศึกษาท่ียุบ รวม หรือเลิก จำนวน 
2 อัตรา ดังนี้ 

ที่ 
ชื่อ – สกุล/ เลขประจำตวัประชาชน 

ตำแหน่ง/โรงเรียน 
อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 

เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 
ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 

1 น.ส.สุรีย์พร ศรีฟ้าวัฒนา 
1 7099 00755 05 9 
ครผูู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าว้า 

บ่อพลอย ครผูู้ช่วย 3170 - 17,340 +2 

2 - วา่ง  - บ่อพลอย ครู 3171 - 21,190 +2 

 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 

ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง เลขที่ 
เงินเดือน อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ 

ขาด(-)/เกิน(+) อันดับ ขั้น 
1 ครู/รร.บ้านวังด้ง บ่อพลอย ครู 3244 คศ.3 58,390 +2 
2 ครู/รร.บ้านวังด้ง บ่อพลอย ครู 3438 คศ.2 32,790 +2 
3 ครู/รร.บ้านยางสูง บ่อพลอย ครู 3485 คศ.1 18,910 +1 
4 ครู/รร.อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย ครู 3077 คศ.3 34,730 +1 
5 ครู/รร.บ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ ครู 4483 คศ.3 56,260 +3 
6 ครู/รร.บ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ ครู 4372 คศ.3 58,390 +3 
7 ครู/รร.เขาวงพระจันทร์ เลาขวัญ ครู 4421 ครูผู้ช่วย 15,800 +1 
8 ครู/รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ ครู 4567 คศ.1 15,440 +5 

 

5. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี    
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงาน
การสอนเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์
ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด และกรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555  

6. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คณะกรรมการ
บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง ดังนี้ 

6.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เกลี ่ยอัตราว่างข้าราชการครู      
สายงานการสอน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่า
เกณฑ ์จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

 
ที่ ชื่อ 

 
เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน 
หน่วยงานการศึกษาที่กำหนดใหม่ ขาด

เกณฑ ์
หมายเหต ุ

อันดับ เงินเดือน โรงเรียน 
1 ครู 3981 ครู/ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 คศ. 2 28,480 ร.ร.วัดห้วยสะพาน -5  
2 ครู 3975 ครู/ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 คศ. 3 58,390 ร.ร.บ้านหนองขุย -3  
3 ครู 2213 ครู/ร.ร.เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) คศ. 2 41,620 ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด -8  

 

     6.2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เกลี ่ยอัตราว่างข้าราชการครู               
สายงานการสอน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
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เงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่า
เกณฑ์ ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไป
กำหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ชื่อ เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 
เงินเดือนหน่วยงานการศึกษาที่กำหนดใหม่ ขาด

เกณฑ ์
หมายเหต ุ

อันดับ เงินเดือน โรงเรียน 
1 ครู 4649 ครู/ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี คศ.2 41,620 ร.ร.บ้านแก่งจอ -4  
2 ครู 3428 ครู/ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี คศ.2 24,500 ร.ร.บ้านหนองเจริญ -4  
3 ครู 2937 ครู/ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม คศ.1 20,850 ร.ร.บ้านวังกระแจะ -3  
4 ครู 122155 ครู/ร.ร.ไทรโยคใหญ่ คศ.1 21,000 ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง -3  

6.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงาน
การสอน (ตำแหน่งว่าง) ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 1 
อัตรา 

6.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาท่ี ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่
มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังสายงานการสอนจากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ ์
ที่ ชื่อ-สกุล/ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน ตำแหน่งและสังกัดเดิม ตำแหน่งและสังกัดใหม ่

อันดับ ขั้น ชื่อตำแหน่ง/สถานศึกษา เกิน
เกณฑ ์

ชื่อตำแหน่ง/สถานศึกษา ขาด
เกณฑ ์

1 น.ส.สุรีย์พร ศรีฟ้าวัฒนา 
1 7099 00755 05 9 

3170 ครูผู้ช่วย 17,340 ครูผู้ช่วย/รร.บ้านท่าว้า 
อำเภอบ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

+2 ครูผู้ช่วย/รร.บ้านหนองย่างช้าง 
อำเภอบ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

- 1 

2 - ว่าง - 3171 คศ.1 21,190 ครู/รร.บ้านท่าว้า 
อำเภอบ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

+2 ครู/รร.บ้านหนองกุ่ม 
อำเภอบ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

- 3 

 

6.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ 
ไปกำหนด ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 

ที่ ชื่อ เลขที่ หน่วยงานการศึกษาเดิม 
เงินเดือนหน่วยงานการศึกษาที่กำหนดใหม่ ขาด

เกณฑ ์
หมายเหต ุ

อันดับ เงินเดือน โรงเรียน 
1 ครู 3244 ครู/รร.บ้านวังด้ง คศ.3 58,390 รร.บ้านรางขาม -4  
2 ครู 3438 ครู/รร.บ้านวังด้ง คศ.2 32,790 รร.บ้านรางขาม -4  
3 ครู 3485 ครู/รร.บ้านยางสูง คศ.1 18,910 รร.บ้านเขาแดง -3  
4 ครู 3077 ครู/รร.อนุบาลบ่อพลอย คศ.3 34,730 รร.บ้านบึงหัว

แหวน -3 
 

5 ครู 4483 ครู/รร.บ้านตลุงเหนือ คศ.3 56,260 รร.บ้านบะลังกา -3  
6 ครู 4372 ครู/รร.บ้านตลุงเหนือ คศ.3 58,390 รร.บ้านสระเตย

พัฒนา -3 
 

7 ครู 4421 ครู/รร.เขาวงพระจันทร์ ครูผู้ช่วย 15,800 รร.บ้านทุ่งกระบ่ำ -4  
8 ครู 4567 ครู/รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) คศ.1 15,440 รร.บ้านพยอมงาม -2  

 

การพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังสายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง)  

ที่ 
 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 

เลขที่ 
หน่วยงานการศึกษา

เดิม 

เงินเดือน ความ

ขาด/

เกิน

เกณฑ์ 

หน่วยงานการศึกษาที่

กำหนดใหม่ 

ชื่อ 

ตำแหน่ง 

จำนวน 

นร. 

ความ

ขาด/

เกนิ

เกณฑ์ 

รอ ผอ. 

หมาย

เหตุ อันดับ ขั้น 

1 ครู 1763 อนุบาลสังขละบุรี คศ.1 20,160 5 อนุบาลสังขละบุรี รอง ผอ.รร. 1619 -1  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - เขต 4 เรียบร้อยแล้ว  เห็นว่าเป็นการตัดโอนตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน
เดิม จากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามที่เสนอ  

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศึกษา แห่งใหม่ที่มีอัตรากำลัง
สายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 18 ตำแหน่ง /อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น เห็นชอบให้สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทบทวนการตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือน ราย น.ส.สุรีย์พร ศรีฟ้าวัฒนา โรงเรียนบ้านท่าว้า ไปโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง เพื่อให้คณะกรรม
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครู

เกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต  2 - เขต 4 จำนวน 15 ตำแหน่ง/อัตรา 

2. ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงาน
บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 
จำนวน 1 ตำแหน่ง/อัตรา 

3. ตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอนจากสถานศึกษาท่ี ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำ
กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  4 จำนวน 2 ตำแหน่ง/อัตรา 

4. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง ออกคำสั่งตัดโอน
ตำแหน่งฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
 

ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี อนุมัติตามข้อ 1 – ข้อ 2  ส่วนข้อ 3 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ราย น.ส.สุรีย์พร ศรีฟ้าวัฒนา โรงเรียนบ้านท่าว้า ไปโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปทบทวนตามท่ี อกศจ.นำเสนอ  
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4.18 เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา       
ที่มีจำนวนนักเรียน 41-119 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัตกิารตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจำนวน
นักเรียน 41-119 คน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ตำแหน่ง 
 

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

พ.ศ. 2551 (มาตรา 41 มาตรา 53  และมาตรา 133) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว 23  ลงวันที ่ 23 ธันวาคม 2563 เรื ่อง เกณฑ์อัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป 

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด   ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง) ในสถานศึกษาที ่ไม่สามารถกำหนดอัตรากำลัง ตำแหน่ง        
สายงานบริหารสถานศึกษา เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 40 คน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด จำนวน
นักเรียน 

เงินเดือน อัตรากำลัง 
 อันดับ ขั้น 

1 ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

3164 รร.บ้านท่าว้า/ 
อ.บ่อพลอย/สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

0 คศ.4 58,260 +1 

2 ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

4516 รร.บ้านหนองไกเ่หลือง/ 
อ.เลาขวัญ/สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

17 คศ.3 58,390 +1 

 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีอัตราว่างข้าราชการครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษาท ี ่ ม ี จำนวนนัก เร ียน 41 -119 คน   จากผล                               
การเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งติดเงื่อนไข คปร. (นักเรียนน้อยกว่า 120 คน) จำนวน 
2 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด จำนวน
นักเรียน 

เงินเดือน อัตรากำลัง 
 อันดับ ขั้น 

1 ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

3489 รร.วังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์)/ 
อ.บ่อพลอย/สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

64 คศ.3 58,390 0 

2 ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

3090 รร.บ้านรางขาม/ 
อ.บ่อพลอย/สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

45 คศ.3 56,730 0 

3. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและทางการศึกษา กรณีการตัด
โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาที่ไม่หรือมีอัตรากำลัง สายงานบริหารสถานศึกษา ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน     
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และกรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
นักเรียน 41-119 คน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

4. เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเกลี่ย
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่                 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

5. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 

การพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหนง่เดิมในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 41-119 คน 
ที่ ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ ตำแหน่ง

เลขที่ 
เงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ 

ที่กำหนดใหม ่
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เงินเดือน หมายเหต ุ
อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน 

1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านท่าว้า 
อ.บ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3164 คศ.
4 

58,260 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.วังเขาแก้ว               
(หงำอุปถัมภ์) 
อ.บ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3164 คศ.
4 

58,260  

2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.วังเขาแก้ว (หงำ
อุปถัมภ์) 
อ.บ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3489 คศ.
3 

58,390 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านท่าว้า 
อ.บ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3489 ค ศ .
3 

58,390 ตำแหน่งเลขที่ 3489 ของ  
รร.วังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) 
เป็นตำแหน่งเกษียณอายุ
ราชการ ป ี2563 ติด
เง่ือนไข คปร. ไม่สามารถใช้
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ 

3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านหนองไก่เหลือง 
อ.เลาขวัญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4516 คศ.
3 

58,390 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านรางขาม 
อ.บ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4516 ค ศ .
3 

58,390  

4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านรางขาม 
อ.บ่อพลอย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3090 คศ.
3 

56,730 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รร.บ้านหนองไก่เหลือง 
อ.เลาขวัญ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

3090 ค ศ .
3 

56,390 ตำแหน่งเลขที่ 3090 ของ  
รร.บ้านรางขาม เป็นตำแหน่ง
เกษียณอายุราชการ ปี 2563 
ติดเงื่อนไข คปร. ไม่สามารถใช้
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได ้
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่และอัตรา

เงินเดือนเดิม จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนด
เป็นเดิมในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการติดเงื่อนไข คปร. แต่มีจำนวนนักเรียน 41 -119 คน ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 

เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 4 ตำแหน่ง 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ไปทบทวนการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
สายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา  ที่มีจำนวนนักเรียน 41-119 คน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
ต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

สายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ไปกำหนดเป็นเดิมในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการติดเงื่อนไข คปร. แต่มีจำนวนนักเรียน 41-119 คน จำนวน 4 ตำแหน่ง 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง ออกคำสั่งตัดโอน
ตำแหน่งฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ไปทบทวน     

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา          
ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา  ที ่มีจำนวนนักเรียน 41-119 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ตามท่ี อกศจ.กาญจนบุรีนำเสนอ       
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               4.19   เรื ่อง    การแต่งตั ้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง          
ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ดังนี้ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน     2 ราย  
 

-  ขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน   1 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   3 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน   4 ราย  
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา56) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว๑๙  ลงวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่องหลักเกณฑ์และ

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

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี ได ้ม ีคำส ั ่งสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหวั ดกาญจนบุรี                       
ที่ 734/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และที่ 771/2563  สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง บรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีผู้ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
2 ราย ประกอบด้วย       

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน/สังกัด วันบรรจุ 
1 นายธนชัย อัชชะสวัสดิ์ 3594 บ้านดอนมะขาม/สพป.กจ.2 บรรจุเมื่อ 1 ธ.ค. 63 
2 นายจีรพัฒน์ บุญประเสริฐ 5185 บ้านชายธูป/สพป.กจ.2 บรรจุเมื่อ 16 ธ.ค. 63 

 
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม ว 19  

กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู ้ที ่ได้รับ          
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย เป็นเวลาสองปี               
ในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู   

3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
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4. สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัดกาญจนบุร ี ได ้ม ีคำส ั ่งสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี                       

ที ่ 751/2563 สั ่ง ณ วันที ่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ 325/2563 สั ่ง ณ วันที ่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ 639/2563               
สั ่ง ณ วันที ่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ 613/2563  สั ่ง ณ วันที ่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ 774/2563  สั ่ง ณ วันที ่ 16 
ธันวาคม 2563 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ ช่วย ไปแล้วนั้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2- เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี เสนอขอแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา เนื่องจากกรรมการที่แต่งตั้งไว้ตามคำสั่งเดิม 
ลาออก และพ้นจากตำแหน่งตามวาระคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย   

 
        

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา ดังนี้ 

    5.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 

 
 
 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการขา้ราชการครู                      

ในสถานศึกษา 
กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 
1 นายธนชยั  อัชชะสวัสดิ์ 

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 

นางฉวีวรรณ  กลั่นจุ้ย 
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 

นายอนณ ทองสุข 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

2 นายจีรพัฒน์  บุญประเสริฐ 
โรงเรียนบ้านชายธูป 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านชายธูป 

 

นายทัชชัย  แก้วจีน 
ครู โรงเรียนบ้านชายธูป 

นายอยู่ ชินนะ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
1 น.ส.วาสิตา แน่นอน 4170 บ้านหนองตายอด/สพป.กจ.2  
2 น.ส.กรรณิกา จันหอม 920 บ้านวังผาตาด/สพป.กจ.3  
3 น.ส.นุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 956 บ้านวังผาตาด/สพป.กจ.3  
4 น.ส.รุ่งนภา นาสวนกิตติ 954 บ้านวังผาตาด/สพป.กจ.3  
5 น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา 10758 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.กจ.  
6 น.ส.สุธาสินี เปล่งแสง 33069 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.กจ.  
7 น.ส.ศิวรานันท์ ร่มจำปา 31574 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.กจ.  
8 น.ส.สุพรรณิการ์  นามปัญญา 105540 เลาขวัญราษฎร์บำรุง/สพม.กจ.  

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการ
ประเมิน 

ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กรรมการ 
ข้าราชการครู                      
ในสถานศึกษา 

 

 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เดิม) 
    
 
 

    (ใหม่) 
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี ที ่751/2563 ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2563 
1 น.ส.วาสิตา แน่นอน 

โรงเรียนบ้านหนองตายอด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจุเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองตายอด 

น.ส.ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง 
ครู โรงเรียนบ้านหนองตายอด 

นายประทีป ใคร่ครวญ 
กรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

นายสุชาติ ฉิมเพชร 
ประธานกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 
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5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย  ดังนี้ 
 

. 
 

5.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 4 ราย  ดังนี้ 

 
 

 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการ
ประเมิน 

ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

 
กรรมการขา้ราชการครูในสถานศึกษา 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  

 
 
 

      (เดมิ)     (ใหม่)      (เดมิ)    (ใหม่) 
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี ที ่325/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563  และที่ 639/2563 สั่ง ณ วันที ่16 ตุลาคม 2563 
1 น.ส.กรรณิกา จันหอม 

โรงเรียนบ้านวังผาตาด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บรรจเุมื่อ 1 มิถุนายน 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

น.ส.สุนันทา ชะนะมี 
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

น.ส.วิริยา กัลยาไสย 
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

นายฉัตรมงคล ศรีทอง 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

นางจุไลพร ลอวิราณ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

2 น.ส.นุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 
โรงเรียนบ้านวังผาตาด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจเุมื่อ 1 มิถุนายน 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

น.ส.สุนันทา ชะนะมี 
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

น.ส.วิริยา กัลยาไสย 
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

นายฉัตรมงคล ศรีทอง 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

นางจุไลพร ลอวิราณ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

3 น.ส.รุ่งนภา นาสวนกิตติ 
โรงเรียนบ้านวังผาตาด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุเมื่อ 1 ตุลาคม 2563  

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

น.ส.สุนันทา ชะนะมี 
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

น.ส.วิริยา กัลยาไสย 
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด 

นายฉัตรมงคล ศรีทอง 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

นางจุไลพร ลอวิราณ 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

ที่ 
โรงเรียน 

รายชื่อผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กกรรมการข้าราชการ
ครู                      

ในสถานศึกษา 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  

 
 
 

         (เดมิ)    (ใหม่) 
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี ที ่613/2563 ลงวันที่ 8 ตลุาคม 2563  ที่ 639/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563  
        และที่ 774/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
1 น.ส.ศิริลกัษณ์ สวุรรณจนิดา 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บำรุงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

น.ส.สุนัน สุกุลธนาศร 
ครู โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นายจกัริน เชื้องาม 
ประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร 
ข้าราชการบำนาญ 

2 น.ส.สุธาสินี เปล่งแสง 
โรงเรียนบ้านวังผาตาด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุเมื่อ 31 สิงหาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นายบรรหาร เช้ือทอง 
ครู โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นายจกัริน เชื้องาม 
ประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร 
ข้าราชการบำนาญ 

3 น.ส.ศิวรานนัท์ ร่มจำปา 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บำรุงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุเมื่อ 31 สิงหาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นางยุวดี ศิลาด ี
ครู โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นายจกัริน เชื้องาม 
ประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร 
ข้าราชการบำนาญ 

 น.ส.สุพรรณิการ์ นามปัญญา 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บำรุงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 

 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นายประคุณ สาระศาลิน 
ครู โรงเรียนเลาขวัญ 

ราษฎร์บำรุง 

นายจกัริน เชื้องาม 
ประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร 
ข้าราชการบำนาญ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว การเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยมีองค์ประกอบครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เห็นควรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัต ิดังนี้ 

1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

  
มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
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4.20  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
                 ตาม ว 17/2552 

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 26  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน   8 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน   5 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   1  ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน   4  ราย 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี            จำนวน   8  ราย  
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552  เรื ่อง  

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

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (เพ่ิมเติม) 
4. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553                    

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หน ังสือสำน ักงาน ก.ค.ศ.  ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21ลงว ันท ี ่  9  ธ ันวาคม 2559                           

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
6.หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 26  ลงว ันที ่  30  ธั นวาคม 2559                         

เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีว ิทยฐานะครูชำนาญการและ                          
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

5.  คำส ั ่ งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท ี ่  19/2560 ส ั ่ ง ณ ว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                         
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 26 ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3                
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน  26 ราย   ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 8 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.อารียา สุขเผือก 
ครู ร.ร.บ้านห้วยตลุง 
บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 

การงานอาชีพ/ 
27 ก.ค. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยตลุง   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางชนิดา  ชลอยู่ 
  ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางบุปผา  พงศ์สวัสด์ิ  
  ครู ร.ร.วัดอินทาราม “โกวิท      
  อินทราทร” 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  สาขาวิชาการงานอาชีพ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.วิภา เอี่ยมสำอาง 
ครู ร.ร.บ้านหนองกวาง 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

คณิตศาสตร์/ 
19 ส.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองกวาง   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางโสภาพันธ์ เนติบุญ 
  ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางวิภาวรรณ น่ิมนวล 
  ครู ร.ร.วัดถ้ำอ่างหิน 
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นางพรพรรณ หอมเจริญ 
ครู ร.ร.บ้านหินแด้น 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
10 ก.ย. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหินแด้น   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางจันทร เตี้ยเนตร 
   ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายฟุกกล้าว ทิวากร  
   ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ 
   วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. น.ส.ณิชาภา  มังกะโรทยั 
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคคี 
ค.บ. (การประถมศึกษา)     
 
 

ภาษาไทย / 
29 ก.ค. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.หนองบ้านเก่าสามัคคี  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายธวัชชัย  กองสี 
   ข้าราชการบำนาญ    

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ปิยพร  ขำมาลัย  
    ครู ร.ร.วัดบ้านเก่า 
   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. นายพัทธดล    
             บุญรอดดวง 
ครู ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
อศ.บ.(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)     
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 

คอมพิวเตอร/์ 
3 ส.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสมวุฒิ   ศรีสังวรณ์ 
  ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุวจี  หงษ์เวียงจันทร์ 
    ครู ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. นายก้องศักดิ์  เขียวลือ 
ครู ร.ร.วัดบ้านเก่า 
ค.บ. (คณิตศาสตร์)     
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

คณิตศาสตร์/          
19 ส.ค. 2564 

1.ผอ.ร.ร.วัดบ้านเก่า ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางอุดม  พิพัฒน์ทวีกุล 
   ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางชีวรัตน์  ข่ายคำ 
    ครู ร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

7. นางแสงแข  บุญรอดดวง 
ครู ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)     
 
 

ปฐมวัย / 
26 ส.ค. 2564 

 

1.ผอ.ร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง  ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นายสมวุฒิ  ศรีสังวรณ์ 
   ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.บัณฑิตา  พวงไพบูลย์  
    ครู ร.ร.บ้านท่าสนุ่น 
   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. นางนราวดี  บัวทอง 
ครู ร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
ค.บ. (การประถมศึกษา)     
 
 

วิชาภาษาไทย/ 
3 ก.ย. 2564 

1.ผอ.ร.ร.วัดศรีอุปลาราม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางชนิดา   ชลออยู่ 
   ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางภัสรา  ชูลาภ 
    ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล  
   ชนะสงคราม 
   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
   สาขาวิชาภาษาไทย 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายสันติ  สว่างเมฆ 
ครู ร.ร.บ้านหลุมหิน 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 
 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)/ 

19 ก.ค. 
2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

 2.ผอ.ร.ร.บ้านหลุมหิน ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางเยาวลักษณ์  กลั่นบุศย์ 
   ครู ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

2. น.ส.รวีพิรณุ  รอดใจด ี
ครู ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
 

วิทยาศาสตร์/ 
23 ก.ค. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดท่ากระทุ่ม ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายพีรพล  มาช่วย 
ครู ร.ร.วัดคร้อพนัน  
ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

สังคมศึกษา/ 
5 ส.ค. 2564 

1.นายอรัญ  เทือกขันตี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.วัดคร้อพนัน ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.จินตนา  อินทรักษ์ 
   ครู ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาสังคมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. นายสายชล  โสชาต ิ
ครู ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 

การงานอาชีพ/ 
13 ส.ค. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.นางเนตรดาว  ทศพร 
   ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาการงานอาชีพ 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

5. น.ส.สุจติรา  ธัญญธาดา 
ครู ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน 
ค.บ. ฟิสิกส์ 
 
 

วิทยาศาสตร์/ 
13 ส.ค. 2564 

1.นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

2.ผอ.ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3.น.ส.กาญจนา  ทัดสวน 
   ครู ร.ร.บ้านท่ามะกา 
   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  1 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายกำธร  กัญญา              
ครู รร.บ้านหินแหลม                     
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

ปฐมวัย/ 
16 ส.ค. 2564 

  1. นางอโณทัย  ศรีษะคำ      
     ผอ.รร.บ้านหินแหลม    

  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายศราวุฒิ  วงษ์เอก                          
 ผอ.รร.อนุบาลทองผาภูมิ 
 วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.อรพันธ ์ ถิ่นธารใสเย็น                       
 ครู รร.บ้านหินแหลม  
 วิทยฐานะครูชำนาญการ  
 สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 4 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.มนัสนันท์ อรรถมานะ 
ครู รร.บ้านเขาหินตั้ง 
ค.บ. การประถมศึกษา 
กศ.ม. การประถมศึกษา 

ภาษาไทย/ 
29 ก.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านเขาหินตั้ง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.สัทธา สืบดา 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางจำนงค์ สุขกลิ่น 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.ณัฐภรณ์  
           ดิลกโชคบำรุง 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
29 ก.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านหนองกร่าง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอภิสิทธิ์ สุวรรณศร 
ครู รร.บ้านหนองรี 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายปิ่นชัย ปิ่นกุมภีร์ 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา/ 
29 ก.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านหนองผักแว่น ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.ขวัญดาว มาลัย 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

4. นางวันวิสา ศรีคูบัว 
ครู รร.บ้านหนองไก่ต่อ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์/ 
13 ก.ย. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านหนองไก่ต่อ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.เกษรินทร์ ศิริวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พิณทอง เรืองจิรโชติ 
ครู รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 8 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางพิมพ์ปพิชญ์  ยิ้มแย้ม 
ครู ร.ร.ประชามงคล  
(ช่วยราชการ ร.ร.วิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุรี) 
วท.บ. เคมี 

เคม ี
11 ส.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.รภีพร  เมืองวงษ์ 
 รองผอ.ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.นิติมา  รุจิเลขาสุวรรณ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา เคมี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.สุพิชชา  สาตรา 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกจิ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
13 ส.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นวรัตน์  บุตรน้อย 
 รองผอ.ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จิรวรรณ  ปรีชา 
 ครู ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายธรรมจักร  นิลรักษา 
ครู ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
16 ส.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.นวรัตน์  บุตรน้อย 
 รองผอ.ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางวรัญญา  ปิยะพันธ์ 
 ครู ร.ร.พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ
สิทธิ์อุปถัมภ์) 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา สังคมศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

4. นายภทรดนยั  พลเสน 
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
16 ส.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

สาขา ภาษาอังกฤษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.วไิลวรรณ  ชาวงษ์ 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 



97 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

5. นางวรัญญาภรณ์   
              ศรีรุ่งเรือง 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
17 ส.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางปณิดา  สายโน 
 รองผอ.ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางพชิานันท์  จันทมัด 
 ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา คณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. นางเอมอร  กัดสระ 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
20 ส.ค. 2564 

1. ผอ. ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางณพิชญา  เพชรพิมล 
 ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี 

วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางอรุณศรี  บงกชโสภิต 
 ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา ภาษาไทย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

7. น.ส.วิไล  ชาปู่ 
ครู ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง 
วท.บ. เคมี 
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

เคม ี
2 ก.ย. 2564 

1. ผอ. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางการะเกษ  อ่อนแก้ว 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา เคมี 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

8. น.ส.นพวรรณ  ส่งกลิ่น 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุร ี
กศ.บ. การสอนภาษาจีน 
 

ภาษาจีน 
2 ก.ย. 2564 

1. ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายสุวิจักขณ์  สาระศาลิน 
รองผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุดาทิพย์  อารินทร์ 
 ครู ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
สาขา ภาษาจีน 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  นำเสนอ
แล้ว เห็นว่า   

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

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จร ิยธรรม และจรรยาบรรณว ิชาช ีพ ด ้านท ี ่  2 ด ้านความร ู ้ความสามารถของข ้าราชการคร ูและบ ุคลากร                                      
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ทาง   การศึกษาและด้านที ่ 3 ด้านผลการปฏิบัต ิงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ                             
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัต ิ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 26  ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.21 เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

                                        ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  6 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน   4  ราย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน   2  ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที ่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื ่อง 

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

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง         

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 - เขต 4 แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับ   
การประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ  จำนวน  6 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่    
ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 - เขต 4  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  6  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 4 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นางนิลวรรณ  ทองเทียนชัย      
ศึกษานิเทศก์                                     
ค.บ.(วิทยาศาตร์ท่ัวไป)                              
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ปร.ด.(การบริหารเพื่อพัฒนา
การศึกษา) 

นิเทศการศึกษา/      
24 ส.ค.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศึกษา 

ประธาน 

2.น.ส.ลาวัลย์  จีนทอง 
ผอ.ร.ร.บ้านเขาสามชั้น(ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.สุภาพ  จัดละ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               
สพป.กาญจนบุรี เขต 2        

ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

2. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ              
ผอ.รร.บ้านทุ่งเสือโทน                   
ค.บ.(คณิตศาสตร์)                              
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา /          
3 ก.ย.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายชูศักดิ์  สีสนั 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเสือ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายสนอง  ยอดกุล 
ผอ.ร.ร.บ้านเหมืองสองท่อ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นายลิขิต โคกแกว้ 
ผอ.รร.บ้านทุ่งก้างย่าง                   
วท.บ.(เทคโนโลยีอุสาหกรรม)                              
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา /          
2 ส.ค.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายละมูล บูชากุล 
ผอ.ร.ร.บ้านดินโส (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ ่(ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

4. นายทรงชัย บวัขาว  
ผอ.รร.บ้านไร ่                  
ศษ.บ. (พลศึกษา)                              
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา /          

18 ก.ค.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายปฐม แหนกลาง 
ผอ.ร.ร.บ้านปากลำปิล็อก  
(ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่ 
ผอ.ร.ร.คุรุสภา (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)       

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 2 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี 
ผอ.รร.บ้านบึงหัวแหวน 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

15 ก.ค. 2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ 
ผอ.รร.อนุบาลบ่อพลอย 

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 
ผอ.รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

2. น.ส.สุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย 
ผอ.รร.บ้านหนองกุ่ม 
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

27 ก.ค. 2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2. นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ 
ผอ.รร.อนุบาลบ่อพลอย 

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 
ผอ.รร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 - เขต 4 นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  6  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 - เขต 4  เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการ
ประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  6 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

  
ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   
2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ    

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  6  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.22 เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ (ว 21/2560)  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบผลงานที่

เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน    
4 ราย 

 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6.  คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560  เรื ่อง                    

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ ข้อ 4 กำหนดให้มีผู้ประเมิน ดังนี้ 
  ผู ้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู ้บังคับบัญชาเป็นผู ้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุก       
วิทยฐานะ โดยให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา 
  กรณีท่ีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทย
ฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที ่ขอ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จังหวัดนั ้นที ่มี                              
วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา    
(วฐ.3) 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย แต่เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียน       
มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ ซึ่งมีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ข้าราชการครูรายดังกล่าวเสนอขอ จึงต้อง
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิท ยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมิน
สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
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  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงเสนอรายชื่อผู้ร่วมประเมินดังนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/โรงเรียน/ 

วุฒิการศึกษา 
ขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้ร่วมประเมิน 

1 น.ส.นันท์นัทธฉัตร  ศรีวิเศษ 
ครูชำนาญการ      
ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ครูชำนาญการพเิศษ นายไพวิทย์  ใจกล้า 
ผอ.รร.บ้านดอนมะขาม 
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

2 น.ส.สุพัตรา  สุดาทิพย์ 
ค.บ. (การประถมศึกษา)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ครูชำนาญการพเิศษ นายอาทิตย์  โยมด้วง 
ผอ.รร.วดัเขาสามสิบหาบ 
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

3 นางศิริพร  คูประชามิตร 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ครูชำนาญการพเิศษ นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ 
ผอ.รร.วดัพระแท่นดงรัง 
วิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ 

4 น.ส.ณฐมน  ชุนประเสริฐ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ครูชำนาญการพเิศษ นายโกวิท  ทั่วจบ 
ผอ.รร.วดัสำนักคร้อ 
วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินร่วมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นสมควร 
เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า       
วิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ครู 5  ปีการศึกษาใน                     

การขอรับการประเมินเพื ่อเล ื ่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด                              
(ว 21/2560) ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เสนอ  จำนวน 4 ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น       
ผู้ร่วมประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

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

 
มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.23 เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย        
ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  จำนวน 70 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   จำนวน 15 ราย   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จำนวน  12 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน 14 ราย  
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4   จำนวน  6 ราย   
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี              จำนวน 23 ราย   

 

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

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

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

ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง ปรับปรุงการกำหนด

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย           

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

6. คำสั ่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3  เมษายน 2560 เรื ่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 70 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกหกเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1-2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน, ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน) และครั้งที่ 3-
4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน , ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำ
กว่า 42 คะแนน)  

4. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  70 ราย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 220-224) ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จำนวน 15 ราย 
 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 12 ราย 

 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
1 น.ส.ลักษิกา  กุลวงค ์ วัดจรเข้เผือก 6 มิถุนายน 2562 
๒ น.ส.นิดา  อ่ิมสมบูรณ์ อนุบาลกาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
3 น.ส.พรทิมา  อภัยรัตน์ อนุบาลกาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
4 นายเอกราช  เรือนรื่น อนุบาลกาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
5 นายยุทธพงศ ์ เจริญศรี วัดบ้านเก่า 26 สิงหาคม 2562 
6 นางจิราพร  คุ้มสว่าง บ้านทุ่งศาลา 26 สิงหาคม 2562 
7 นายนรา  ปรอดโปร่ง วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญา้

วิทยา" 
26 สิงหาคม 2562 

8 น.ส.ชญาภา  ปริปุณณะ วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญา้
วิทยา" 

26 สิงหาคม 2562 
9 น.ส.ปวริศา  โต้งฟ้า วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญา้

วิทยา" 
26 สิงหาคม 2562 

10 นายศราวุฒิ  นกน้อย บ้านแก่งหลวง 26 สิงหาคม 2562 
11 นายชินพัฒน์  คุ้มญาติ บ้านพุเลียบ 26 สิงหาคม 2562 
12 น.ส.ศุภาวรรณ  เมฆคล ี วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 26 สิงหาคม 2562 
13 นายกิตติพงษ ์ บุญวรรณ  วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 26 สิงหาคม 2562 
14 น.ส.วิไลพร  ทิพาภาศ เขาดินวิทยาคาร 26 สิงหาคม 2562 
15 น.ส.รัตติภรณ์  ศิลป์สรรวิทย์ บ้านเจ้าเณร 26 สิงหาคม 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
16 น.ส.จรรยา  ชมพู อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 26 สิงหาคม 2562 
17 นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 26 สิงหาคม 2562 
18 นางกวิสรา  วัดจินดา อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 26 สิงหาคม 2562 
19 น.ส.นัฏฐา  แก้วประไพ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 26 สิงหาคม 2562 
20 นายอภินันท์  มณีวรรณ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 26 สิงหาคม 2562 
21 น.ส.ฉันทนา  หาสนาม วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 26 สิงหาคม 2562 
22 น.ส.กิ่งกาญจน์  แสนสุข วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 26 สิงหาคม 2562 
23 น.ส.อัญชลิกา  นันทเกษมกาญจน์ วัดบ้านทวน 26 สิงหาคม 2562 
24 น.ส.เกศกนก  วิเศษสิงห์ วัดเบญพาด 26 สิงหาคม 2562 

25 น.ส.ชุดาภา  นกเล็ก วัดบ้านทวน 26 สิงหาคม 2562 

26 นายพงษ์ขจร  โตแก้ว อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) 26 สิงหาคม 2562 

27 น.ส.วิไลลักษณ์  ยอดนิล อนุบาลห้วยกระเจา 26 สิงหาคม 2562 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 14 ราย 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 6 ราย 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 23 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
28 น.ส.กรอบแก้ว  เพ็งคล้าย บ้านวังสิงห ์ 6 มิถุนายน 2562 
29 น.ส.รัตนาพร  พาคูณ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย

อุทิศ 
6 มิถุนายน 2562 

30 น.ส.วรรณรุณี  ฆารกุล บ้านหินแหลม 6 มิถุนายน 2562 
31 น.ส.จันทรา  สมคิด บ้านใหม่พัฒนา 6 มิถุนายน 2562 

32 น.ส.ฉันทภัค  ซาลิ้ม บ้านใหม่พัฒนา 6 มิถุนายน 2562 

33 น.ส.ปุณิกา  โพธิ์นิยม บ้านถ้ำดาวดึงส ์ 26 สิงหาคม 2562 
34 น.ส.ชัญญาภัค  นงลักษณ์ บ้านถ้ำดาวดึงส ์ 26 สิงหาคม 2562 
35 น.ส.ชุดา  บุญธรรม บ้านท่าทุ่งนา 26 สิงหาคม 2562 
36 น.ส.วรรณิภา  บัวบาน บ้านห้วยเสือ 26 สิงหาคม 2562 
37 น.ส.พัตรนาวรรณ  ไชยสิทธิ์ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย

อุทิศ 
26 สิงหาคม 2562 

38 นายเฉลิมยศ  เรืองวงษ์งาม วัดปรังกาส ี 26 สิงหาคม 2562 
39 นายศักดิ์ณรงค ์ แสงสว่าง บ้านเกริงกระเวีย 26 สิงหาคม 2562 
40 นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา บ้านท่าดินแดง 26 สิงหาคม 2562 
41 น.ส.จินตหรา  เจริญกิจวัฒนากุล บ้านบ้องตี้ 5 กันยายน 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
42 นางณัฐชยา  ทรัพย์อยู ่ บ้านตรอกสะเดา 6 มิถุนายน 2562 

43 น.ส.แคทรียา  วิลามาต บ้านหนองปรือ 6 มิถุนายน 2562 

44 นายณปภัช  อำพวลิน ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 26 สิงหาคม 2562 
45 นางพรพรรณ  สุขสำราญ บ้านหนองรี 26 สิงหาคม 2562 
46 นายสุวิทย์  ปรีสุวรรณ อนุบาลวัดเลาขวัญ 26 สิงหาคม 2562 
47 นายชาญชัย การุณ อนุบาลบ่อพลอย 26 สิงหาคม 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
48 นายสนธิชัย  วิลัย พนมทวนชนูปถัมภ์ 1 พฤษภาคม 2562 
49 นางสุนิสา  บัวขาว ทองผาภูมิวิทยา 6 มิถุนายน 2562 
50 น.ส.ทิพวรรณ  บัวทอง ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี 6 มิถุนายน 2562 
51 น.ส.มณีนุช  นุ่มจิตต์ ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี 6 มิถุนายน 2562 
52 นายนฤดล  โพธิ์ทอง กาญจนานุเคราะห ์ 26 สิงหาคม 2562 
53 น.ส.ดวงกมล  ชูพลาย กาญจนานุเคราะห ์ 26 สิงหาคม 2562 
54 น.ส.หฤทัย  พนาอุดม เทพมงคลรังษ ี 26 สิงหาคม 2562 
55 น.ส.สุวนิดา  คชกฤษ เทพมงคลรังษ ี 26 สิงหาคม 2562 
56 นางศรีประภา  โพธิวงษ์ เทพมงคลรังษ ี 26 สิงหาคม 2562 
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ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 

57 น.ส.พรประภา  วงค์ธรรม อุดมสิทธิศึกษา 26 สิงหาคม 2562 
58 ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล  กาพจันทวงษ์ อุดมสิทธิศึกษา 26 สิงหาคม 2562 
59 นายนพดล  กล้วยหอม อุดมสิทธิศึกษา 26 สิงหาคม 2562 
60 นายเมธาสิทธิ์  มิตรดี หนองรีประชานิมติ 26 สิงหาคม 2562 
61 น.ส.อรปภา  ม่วงมัน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
62 นายวรกิตต์  ลักษณุกิจ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
63 นายณัชฐปกรณ์  บุญบรรลุ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
64 นางสุนิษา  แต่แดงเพชร ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 26 สิงหาคม 2562 

65 นายอำพล  ดอนแหยม ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 26 สิงหาคม 2562 

66 น.ส.จริยาพร  นิลน้อย เลาขวัญราษฎร์บำรุง 26 สิงหาคม 2562 

67 น.ส.มนต์เทียน  ผักใหม เลาขวัญราษฎร์บำรุง 26 สิงหาคม 2562 

68 น.ส.เจตนิพิฐ โพธิ์ทอง ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 26 สิงหาคม 2562 

69 นายธนศักดิ์  มหานิยม ทองผาภูมิวิทยา 26 สิงหาคม 2562 

70 น.ส.พฤกษา  เพิ่มพูล  ทองผาภูมิวิทยา 26 สิงหาคม 2562 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 70 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 4 ครั้ง  ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันถัดจากวันทีค่รบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  70 ราย  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 70 ราย 
2. แต่งตั้งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.1 ในสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เขม้ ครบ 2 ปี จำนวน 70 ราย 

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 

และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 
41  ราย ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน   6 ราย 
                3.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน   6  ราย 

                4.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน   11  ราย 

                5.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน   18  ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

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

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ .  ด ่ วนท ี ่ ส ุด  ท ี ่  ศธ 0216.4/ว 17 ลงว ันท ี ่  30 ก ันยายน 2552                         

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ0216.4/1100 ลงว ันท ี ่  10 พฤษภาคม 2553                          

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ .  ด ่ วนท ี ่ ส ุด  ท ี ่  ศธ 0216.7/ว 17 ลงว ันท ี ่  23 ก ันยายน 2554                           

เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

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

9. หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21 ลงว ันท ี ่  9 ธ ันวาคม 2559                           
เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และ                    
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

10. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 26 ลงว ันที ่  30 ธั นวาคม 2559                        
เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และ            
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

11. คำสั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560  ส ั ่ง ณ ว ันที ่  3 เมษายน 2560                    
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2564 และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564   ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1  – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 41  ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 6 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.กนกกาญจน ์ทองม่วง   
ครู ร.ร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั)                        
 
 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 98.00 97.00 97.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 มี.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 93.00 92.00 91.00 92.00 

ด้านที่ 3 100 65 93.00 91.00 92.00  

2. น.ส.จันทนา สุขกุล คร ู
ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ)                       
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 97.00 92.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 90.00 87.50 97.50 91.67 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 81.25 81.25  

3. นางรัธยา  คำไข 
ครู ร.ร.บ้านน้ำมุด 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                       
 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 99.00 99.00 98.00 ผ่านการประเมิน/ 
25 พ.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 82.50 90.00 90.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 78.75 82.50 82.50  

4. นายนฤนาท  เอีย่มฉ่ำ 
ครู ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก
“เพ็ญชาติอุปถัมภ์” 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 
 
 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 97.00 97.00 97.33 
 

ผ่านการประเมิน/ 
9 มิ.ย. 2564 

ด้านที่ 2 100 65 92.50 91.25 91.25 91.67 
 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 85.50 86.50  

5. น.ส.ยองใย  อินทร์กุล 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านท่า
กระดาน 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 95.00 91.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 90.00 95.00 90.00 91.66 

 
ด้านที่ 3 100 65 82.00 83.00 83.00  

6. น.ส.ธนวรรณ  วิมูลศักดิ ์
ครู ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุม
พล-ชนะสงคราม 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 93.00 92.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
18 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 90.00 95.00 90.00 91.67 

ด้านที่ 3 100 65 95.00 95.00 95.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย 
 

 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 11 ราย 

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายธวัชชัย  อาจมาก                            
ครู รร.เพียงหลวง 3                      
(บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ                       
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                               
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ) 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 94.00 96.00 95.33 ผ่านการประเมิน 
21 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 94.00 95.00 94.00 94.33 

ด้านที่ 3 100 65 89.00 86.00 90.00  

2. นายภานุวัฒน์   
          แผนสมบูรณ์                        
ครู รร.วัดวังก์วิเวการาม                         
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)                          
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 85.00 84.00 89.00 86.00 ผ่านการประเมิน 
  1 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 84.00 85.00 89.00 86.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 84.00 89.00  

3. น.ส.วนิดา  ศรีนวล                          
ครู รร.วัดปรังกาสี                           
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                    
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 89.00 87.00 85.00 87.00 ผ่านการประเมิน 
  1 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 89.00 87.00 85.00 87.00 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 82.00 80.00  

4. น.ส.สุกญัญา พันธุเมฆ                         
ครู รร.บ้านห้วยกบ                            
ค.บ. (สังคมศึกษา)                           
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 95.00 96.00 98.00 96.33 ผ่านการประเมิน 
1 ก.ค. 2564 

 
ด้านที่ 2 100 65 96.00 97.00 98.00 97.00 
ด้านที่ 3 100 65 93.00 90.00 95.00  

5. น.ส.กรรณิการ์  กัลณา                        
ครู รร.บ้านห้วยกบ                          
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)                           
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)                   

ด้านที่ 1 100 65 98.00 96.00 96.00 96.66 ผ่านการประเมิน 
  1 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 96.00 96.00 98.00 96.66 

ด้านที ่3 100 65 
93.00 91.00 93.00  

6. นายพลวัฒน์  โพนชัด                      
ครู รร.บ้านเขาช้าง                          
ค.บ. (คณิตศาสตร์)                        
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 95.00 97.00 93.33 ผ่านการประเมิน  
 6 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 82.50 90.00 90.00 87.50 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 90.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.รุ้งธิวา จันทร์ผ่อง 
ครู รร.บ้านหนองขอน 
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 86.00 85.00 86.33 ผ่านการประเมิน/ 
    1 มี.ค. 2564            ด้านที่ 2 100 65 82.50 80.00 80.00 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 90.50 85.50 85.50  

2. น.ส.จารุณี ญวนรัมย์ 
ครู รร.บ้านลำอีซู 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 90.00 91.00 91.00 ผ่านการประเมิน/ 
    4 มี.ค. 2564           ด้านที่ 2 100 65 95.00 85.00 90.00 90.00 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 87.00 92.00  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

3. นางกาญจนา  
           ปราสาททอง 
ครู รร.บ้านหนองปลิง 
น.บ. นิติศาสตร ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 94.00 92.33 ผ่านการประเมิน/ 
    9 มี.ค. 2564            ด้านที่ 2 100 65 85.00 88.75 90.00 87.91 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 85.50 85.50  

4. น.ส.โชติรส สังข์ทอง 
ครู รร.บ้านหนองนกแกว้ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 89.00 96.00 93.33 ผ่านการประเมิน/ 
  17 มี.ค. 2564            ด้านที่ 2 100 65 92.50 88.75 92.50 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 85.00  

5. นางณัฐธิชา เพชรคง 
ครู รร.บ้านหนองกร่าง 
บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 86.00 92.00 89.00 ผ่านการประเมิน/  
  23 มี.ค. 2564           ด้านที่ 2 100 65 87.50 80.00 91.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  

6. น.ส.จุฑาธิบดิ์ แก้วบุญมา 
ครู รร.บ้านหลังเขา 
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 88.00 85.00 86.33 ผ่านการประเมิน/ 
  17 มี.ค. 2564             ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 87.50 85.83 

ด้านที่ 3 100 65 93.75 93.75 93.75  

7. นายสุวรรณ  
          หงษเ์วียงจันทร์ 
ครู รร.ป่าไม้อุทิศ 15                               
(บ้านม่วงเฒ่า) 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 86.00 80.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
   3 พ.ค. 2564              ด้านที่ 2 100 65 82.50 77.50 78.75 79.58 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 82.00 80.75  

8. น.ส.เกวรีย์ เกษมรัตน ์
ครู รร.วัดใหม่ภูมิเจริญ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ด้านที่ 1 100 65 75.00 75.00 76.00 75.33 ผ่านการประเมิน/ 
 27 พ.ค. 2564           ด้านที่ 2 100 65 77.50 70.00 71.25 72.91 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 79.00  
9. นายสุกิจ เจริญกุล 

ครู รร.อนุบาลหนองปรือ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 81.00 80.00 82.00 81.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 87.50 82.50 85.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 81.25 80.00  

10. นายวรายุทธ โมราศิลป์ 
ครู รร.บ้านหนองหวาย 
(อ.บ่อพลอย) 
กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 88.00 85.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
  21 มิ.ย. 2564             ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 75.00 80.00 

ด้านที่ 3 100 65 88.00 87.00 87.50  

11. น.ส.จริญญา วัฒนธรรม 
ครู รร.บ้านห้วยหวาย 
ค.บ. ภาษาไทย 
 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 92.00 95.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
  29 มิ.ย. 2564            ด้านที่ 2 100 65 92.00 95.00 90.00 92.33 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 92.00 90.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 18 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. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงบุษยา  
             นาโคกูล 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. สังคมศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 91.00 91.33 ผ่านการประเมิน/  
3 พ.ค. 2564                ด้านที่ 2 100 65 85.00 86.25 70.75 80.67 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 83.75 83.75  

2. นางกนกวรรณ  
             ขวัญอ่อน 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 86.00 97.00 87.66 ผ่านการประเมิน/ 
5 พ.ค. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 86.25 86.25 86.25 86.25 

ด้านที่ 3 100 65 81.25 81.25 81.25   

3. ว่าท่ีร้อยตรีศภุชัย  สาล ี
ครู ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 72.50 77.50 68.75 72.91 ผ่านการประเมิน/  
17 พ.ค. 2564                ด้านที่ 2 100 65 83.00 87.00 80.00 83.33 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 82.50 82.50  

4. นายไพโรจน์  สารารัมย ์
ครู ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี
ศษ.บ. พลศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 94.00 94.00 95.33 ผ่านการประเมิน/ 
17 พ.ค. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 98.75 91.25 91.25 93.75 

ด้านที่ 3 100 65 92.50 90.50 92.50  
 

5. น.ส.ถีระจิต  บุญเจริญ 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 90.00 88.00 89.33 ผ่านการประเมิน/ 
18 พ.ค. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 90.00 88.75 87.50 88.75 

ด้านที่ 3 100 65 80.00 80.00 80.00  
 

6. น.ส.กนกวรรณ   
          มาลาพงษ ์
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ    
 ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 93.00 92.33 ผ่านการประเมิน/  
25 พ.ค. 2564                ด้านที่ 2 100 65 93.50 93.50 97.50 94.83 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 87.50  
 

7 น.ส.ชีวรัตน์  อ่ิมใจ 
ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 83.00 86.00 87.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
2 มิ.ย. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 82.50 82.50 83.75 82.92 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 97.50 97.50  
 

8 น.ส.ปพิชญา  จีนอ่ิม 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี  
กศ.บ. สังคมศึกษา 
ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 94.00 95.00 93.66 ผ่านการประเมิน/ 
2 มิ.ย. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 93.75 95.00 93.75 94.17 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 90.00 90.00  
 

9 น.ส.วารี  พรหมมา 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะ
แนว 
บธ.ม. การจัดการทัว่ไป 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 ผ่านการประเมิน/ 
7 มิ.ย. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 83.75 83.75 83.75 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 87.50 87.50 87.50  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

10 นางณิชนันทน์   
          ศรีวลีรัตน ์
ครู ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 98.00 97.00 95.00 ผ่านการประเมิน/  
10 มิ.ย. 2564                ด้านที่ 2 100 65 87.50 91.25 97.50 92.08 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 88.00 90.00  
 

11 นางลัดดา  มะม่วงชุม 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 92.00 89.00 89.00 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 90.00 81.25 80.00 83.75 

ด้านที่ 3 100 65 80.25 81.25 80.25  

12 นางกฤษณา  เนื่องปฐม 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 1 100 65 88.00 95.00 86.00 89.67 ผ่านการประเมิน/ 
11 มิ.ย. 2564                 ด้านที่ 2 100 65 83.75 86.25 78.75 82.92 

ด้านที่ 3 100 65 81.50 82.50 82.50  

13 น.ส.ลักขณา   
         แต่แดงเพชร 
ครู รร.วิสุทธรังษี  
วท.บ. เทคโนโลยีการกำจัดศัตรูพืช 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/ 
15 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 88.75 92.50 96.25 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  

14 น.ส.สาริวรรณ  มสิกริม 
ครู รร.วิสุทธรังษี  
วท.บ. ชีววิทยาประยกุต ์

ด้านที่ 1 100 65 92.00 93.00 94.00 93.00 ผ่านการประเมิน/  
15 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 88.75 92.50 96.25 92.50 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00  
15 น.ส.นิภาวรรณ   

           วศินนิติวงศ์ 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. จีนศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 93.00 91.00 91.67 ผ่านการประเมิน/ 
16 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 91.25 91.25 91.25 91.25 

ด้านที่ 3 100 65 91.50 89.50 91.50  

16. น.ส.ศิวรรจน์  ศิริรตัน ์
ครู รร.ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม 
บธ.บ. อุตสาหกรรมการบริการ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 86.00 83.00 84.00 84.33 ผ่านการประเมิน/ 
23 มิ.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 83.75 82.50 81.25 82.50 

ด้านที่ 3 100 65 82.50 78.75 78.75  

17. นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง 
ครู รร.ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 
วท.บ. เคมี 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 97.00 96.00 96.67 ผ่านการประเมิน/ 
12 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 95.00 95.00 95.00 95.00 

ด้านที่ 3 100 65 86.25 86.25 86.25  

18. น.ส.รตัติยา  คำประชา 
ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
ศศ.บ. ศิลปกรรม 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 91.00 93.00 92.00 ผ่านการประเมิน/  
12 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 95.00 97.50 95.00 95.83 

ด้านที่ 3 100 65 87.75 87.75 86.75  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 - เขต 4  และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นำเสนอแล้ว เห็นว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  41  ราย มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด คือ ได้คะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้
คะแนนด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการ จำนวน 41 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 41 ราย ให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 ในอัตราเงินเดือน       
เท่าเดิม 

3. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั ่งแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ผ ่านเกณฑ์                           
การประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 41 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.25 เรื่อง   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  15 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  3  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน  4  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน   3 ราย 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน   5 ราย 

  
 

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

(มาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง     
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2564 และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานศึกษา 

2. เกณฑ์การตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ผ่าน    
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และกศจ.กาญจนบุรี  พิจารณา
แล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย  
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  แจ้งว่า  คณะกรรมการ ชุดที่1 
ได้สรุปผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมิน        
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล้ว  จำนวน  15  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 3 ราย 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายอภินันท์  ลิ้มสกุล  
ผอ.รร.บ้านบนเขาแก่งเรียง         

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ค.ม. (การบริหาร
การศกึษา) 
 

บริหาร
สถานศกึษา/ 

14 มิ.ย.
2564  

ด้านท่ี 1 100 70 76.00 83.00 84.00 81.00 

ด้านท่ี 2 100 70 85.00 85.00 86.00 85.33 

2 
 

นายพัฒนา  จันทรโ์อ    
ผอ.รร.บ้านเกาะแกว้  
(การไฟฟ้าอปุถัมภ์)       
 

วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศกึษา)             

บริหาร
สถานศึกษา/  

 22 มิ.ย.
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 93.00 92.00 92.00 92.33 

ด้านท่ี 2 100 70 89.00 90.00 89.00 89.33 

3 นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย  
ผอ.รร.บ้านตะเคียนงาม      
 

ค.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
ป.บัณฑิต (บริหาร
การศกึษา) ศอ.ม.
(คอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)                       

บริหาร
สถานศกึษา/ 
9 ก.ค.2564  

ด้านท่ี 1 100 70 83.00 83.00 83.00 83.00 

ด้านท่ี 2 100 70 91.00 92.00 93.00 92.33 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน 4 ราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 ราย 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.รสสุคนธ์  มั่นคง 
ผอ.ร.ร.บ้านบึงวทิยา 

ศษ.บ. 
การสอนคณติศาสตร ์

ค.ม. 
การบริหารการศึกษา 

บริหาร
การศกึษา/ 
24 มิ.ย. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 97.00 96.00 96.00 96.33 

ด้านท่ี 2 100 70 90.00 90.00 90.00 90.00 

2 
 

น.ส.ธนัชนก  ดอกพรม 
ผอ.ร.ร.เมตตาจติต 

ค.บ. 
การศกึษาปฐวยั 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

บริหาร
การศกึษา/ 
28 มิ.ย. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 92.00 92.00 92.00 92.00 

ด้านท่ี 2 100 70 86.75 86.75 86.75 86.75 

3 
 

นายจามร  วรรณากาญจน ์
ผอ.ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมืน่ 

คอ.บ. 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

บริหาร
การศกึษา/ 

5 ก.ค. 2564 

ด้านท่ี 1 100 70 97.00 96.00 96.00 96.33 

ด้านท่ี 2 100 70 89.00 89.00 89.00 89.00 

4 นายนพดล  เล็กบาง 
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 

ศษ.บ. 
สังคมศึกษา 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

บริหาร
การศกึษา/ 

5 ก.ค. 2564 

ด้านท่ี 1 100 70 96.00 95.00 96.00 95.66 

ด้านท่ี 2 100 70 89.00 89.00 89.00 89.00 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 นายณฐันนัท์  ศาลางาม                
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยมาลัย 

ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร

การศกึษา) 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
24 พ.ค.64  

ด้านท่ี 1 100 70 92.00 89.00 87.00 90.33 

ด้านท่ี 2 100 70 89.00 89.00 89.00 89.00 

2 
 

น.ส.ภูวรินทร์  จาริยกันทะวงค์                      
ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะเดือ่ 

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พล
ศึกษา) 

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/  
23 มิ.ย.64  

ด้านท่ี 1 100 70 92.00 89.00 89.00 90.00 

ด้านท่ี 2 100 70 86.50 86.50 86.50 86.50 

3 นายสมบูรณ์  พนัทิม                
ผอ.ร.ร.บ้านเขาพัง 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหาร

การศกึษา) 

บริหาร
สถานศกึษา/ 
23 มิ.ย.64  

ด้านท่ี 1 100 70 91.00 88.00 93.00 90.67 

ด้านท่ี 2 100 70 91.25 87.00 91.00 89.75 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 5 ราย  

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ 

ตำแหน่ง/ร.ร. 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาที่
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

รายการ
ประเมิน 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1 น.ส.วรรยุภา ระดาดาษ 
ผอ.รร.บ้านน้ำคลุ้ง 
 

ศษ.บ. การประถมศกึษา 
ศษ.ม. การบริหาร

การศกึษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

24 มิ.ย. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 95.00 92.00 91.00 92.66 

ด้านท่ี 2 100 70 94.75 94.50 91.50 93.58 

2 
 

นายธวัชชัย สัสดีทอง 
ผอ.รร.บ้านหนองงูเห่า 
 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
ค.ม. การบริหาร

การศกึษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

24 มิ.ย. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 95.00 91.00 94.00 93.33 

ด้านท่ี 2 100 70 92.25 92.50 93.50 92.75 

3 
 

น.ส.ฉวีวรรณ อินชูกุล 
ผอ.รร.บ้านห้วยหวาย 
 

ค.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหาร

การศกึษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

28 มิ.ย. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 96.00 96.00 96.00 96.00 

ด้านท่ี 2 100 70 96.75 99.00 96.00 97.25 

4 
 

น.ส.ณัฐธยาน์ เบกขุนทด 
ผอ.รร.บ้านน้ำลาด 
 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

1 ก.ค. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 95.00 92.00 94.00 93.66 

ด้านท่ี 2 100 70 93.50 90.00 92.00 91.83 

5 น.ส.รจนา ล้ำเลิศ 
ผอ.รร.บ้านหนองขอนเทพ
พนม 
 

ค.บ. ฟิสิกส ์
ศษ.ม. การบริหาร

การศกึษา 

บริหาร
สถานศึกษา/ 

8 ก.ค. 
2564 

ด้านท่ี 1 100 70 97.00 95.00 94.00 95.33 

ด้านท่ี 2 100 70 96.75 96.75 94.50 96.00 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ ได้นำเสนอแล้ว  เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอ
ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 15 ราย  มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
จากคณะกรรมการฯ และให้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 ให้คณะกรรมการ
ประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 15  ราย 
2. ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -เขต 4 ส่งผลการปฏิบัติงาน                        

(ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่  1 – 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2               
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

  

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

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เสนอขออนุมัติการประเมินด้านที ่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี  จำนวน  6 ราย 

  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทาง   

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

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

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0216.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื ่อง        

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที ่ 23 กันยายน 2554 เร ื ่อง            

การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึ้น 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวการประชุมครั้งที ่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้งที่ 1-2 และข้อสังเกตของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชา
ที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินข้ันที่ 3 ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้รายงานสรุปผล
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เส นอขอรับการประเมิน     
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   6  ราย ดังนี้ 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด           จำนวน   3  ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด      จำนวน   3  ราย 



120 
 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ   
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียด          
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. กรณีท ี ่ผลการประเม ินด ้านท ี ่  3 ไม ่ผ ่านเกณฑ์และคณะกรรมการช ุดท ี ่  2 ม ีความเห ็นว่า                               
ผลการปฏิบัติงานฯ อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และกศจ.กาญจนบุรี มีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1       
ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน 

5. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 6 ราย 
 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประเมินใหม่) จำนวน 2 ราย 
1. น.ส.พเยาว์   

       ชำนาญกำหนด 
รองผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี 
ค.บ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวชิาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.50 
26.00 

45.50 
24.00 

45.50 
26.00 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 71.50 69.50 71.50 

2. น.ส.แสงเดือน   
             วินทะไชย 
รองผอ. ร.ร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี
ศศ.บ. 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

40.50 
30.00 

40.50 
30.00 

40.50 
25.00 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 70.50 70.50 65.50 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินใหม่) จำนวน 1 ราย 
3. น.ส.จอมมณี ศรเีจรญิ 

ครู ร.ร.หนองรีประชา
นิมิต 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
25.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 72.50 73.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 3 ราย 
4 นางจรรยา กิตติชัย 

ครู ร.ร.ประชามงคล 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ก.พ. 64/ 
19 มี.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 73.50 73.50 73.50 

5 นางพนาไพร ศิริรตัน ์
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 
ค.บ. เคมี 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวชิาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
27.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 มี.ค. 64/ 
1 เม.ย. 64 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 74.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

6 น.ส.สมฤทัย พาที 
ครู ร.ร.ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี
วท.บ. เคมี 
วท.ม. เคมีศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50.00 
27.00 

50.00 
27.00 

50.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 มิ.ย. 64/ 
19 ต.ค.  61 คะแนนรวม 100 70 77.00 77.00 76.00 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 

1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  6 ราย  ดังนี้ 

1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด           จำนวน   3  ราย 
1.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด      จำนวน   3  ราย 

 

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

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าว ปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระยะเวลาตามที่    
ก.ค.ศ.กำหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน รวม 3 ราย) 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน 3 ราย ทั้งนี้  จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 3 ราย  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด สำหรับผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเดิอน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม)  

4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.27 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ ง
เลขที่ 32609 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 64 ,840 บาท เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้เสนอคำขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) แบบรายงาน ด้านที่ 1 ด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1) และได้ส่ง
เอกสารผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 รายการ คือ 
   1.1 งานวิจัย เรื ่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครู 

1.2 งานวิชาการอื่น  เรื่อง การประเมินโครงการและถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  รวมจำนวน 4 ชุด ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ  และแต่งตั้งกรรมการเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ  นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์  

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ทั้ง 3 คน เฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 
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4. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ดังนี้ 
 

5. คณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการของ  นางมนัสนนัท์ 
เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย ์แล้ว เห็นควรให้นำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป (กรณี กศจ.ตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรอง) 
 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตำแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
วุฒิ/วิชาเอก 

สาขาวิชาท่ี
ขอ/สพท.
รับคำขอ 

คะแนน คะแนน 
เต็ม 

เกณฑ์
ผ่านร้อย

ละ 

คะแนนท่ีได้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดท่ี 1 

กรรมการ
คนท่ี 1 

กรรมการ
คนท่ี 2 

กรรมการ
คนท่ี 3 

1. นางมนัสนันท์   
   เอีย่มพงษ์ไพฑูรย ์
รอง ผอ.ร.ร.
กาญจนานุเคราะห ์
 

วทบ. พลศึกษา 
ศษ.บ การแนะ

แนว 
ศษ.ม. การ

บริหาร
การศึกษา 

การบริหาร
สถานศกึษา 

/7 พ.ค. 
64 

ด้านที่ 
1 

100 75 98.00 97.00 97.00 97.33 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านที่ 
2 

100 75 96.75 94.75 94.75 95.42 ผ่านเกณฑ์ 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นางมนัสนันท์   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์         

มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบกับคณะกรรมก าร
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วจึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้าน
ที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 
2. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ง     ผล

การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป 
 

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

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จำนวน 1 ราย   
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน 4 ราย  

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54)  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื ่อง การปรับปรุง

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

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

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

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

ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที ่ 25 กันยายน 2561 เรื ่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามท่ี หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่

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

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการไป
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับ
เงินเดือน 

สถานศึกษา/รร. อำเภอ/จังหวัด เสนอขอรับ
การประเมิน 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นางสาวอุดมรัตน์  เบ็ญพาด ครู ครูชำนาญการ 34,980 โรงเรียนบ้านไพรงาม ห้วยกระเจา 
กาญจนบุร ี

29 มี.ค. 256๔ 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 

1. นางนสรณ์ ปิ่นประเสริฐสกุล ครู   ครูชำนาญการ 39,170 โรงเรียนประชามงคล หนองปรือ 
กาญจนบุร ี

10 มี.ค. 256๔ 

๒. นางสาวปัญจนา  ก้อนชยัภูมิ ครู   ครูชำนาญการ 35,560 โรงเรียนประชามงคล หนองปรือ 
กาญจนบุร ี

10 มี.ค. 256๔ 

3. นายจกัรวรรดิ์  สุขสมยั ครู   ครูชำนาญการ 36,790 โรงเรียนประชามงคล หนองปรือ 
กาญจนบุร ี

10 มี.ค. 256๔ 

4. นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครู   ครูชำนาญการ 33,120 โรงเรียนวิสุทธรังษี ท่าม่วง 
กาญจนบุร ี

31 มี.ค. 256๔ 

คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู้ขอรับการประเมิน      
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 5 ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขท่ี 16 หน้า 225-
229) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของผู้

ขอรับการประเมินที ่สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาต้นส ังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว ่า ข้าราชการครูและบุคลากร                        
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพ่ือให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  20 กันยายน   

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 ราย 
2. ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ         

ครูชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมิน     
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   
 

5.1  เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้
ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  10/2564  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม  2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายธัญ  สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 












































































































































































































