
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 

ครั้งที่ 10/2564 
เมื่อวันอังคารที่  19  ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น.      
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

 
 
 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

“เล่มที่ 1” 



สารบัญเร่ือง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันอังคารที่  19  ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น.      

ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
................................................................................... 

   ระเบียบวาระที่                                                                                                 หน้า   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1-2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23  
กันยายน  2564 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 3 
ระเบียบวาระท่ี  3.1 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

พ.ศ. 2564 
3 

ระเบียบวาระท่ี  3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4-6 

ระเบียบวาระท่ี  3.3 ผลการประเม ินส ัมฤทธ ิผลการปฏ ิบ ัต ิ งานในหน ้าที่  ตำแหน่ง            
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

7-9 

ระเบียบวาระท่ี  3.4 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

10 

ระเบียบวาระท่ี  3.5 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ปี พ.ศ. 2564  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

11 

ระเบียบวาระท่ี  3.6 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 2564 

12 

ระเบียบวาระท่ี  3.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. 2564 

13 

 
 
 



ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                                           หน้า  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 
 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
14 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 
2564) 

14-18 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2564) 

19-25 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

26-27 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 การจ ัดสรรอัตราข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษาใน
สถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

28-31 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

32-34 

ระเบียบวาระท่ี  4.6 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

35-36 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 การขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญมาบรรจ ุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบ ุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

37-39 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 การขอใช้ตำแหน่งว่างเพ่ือประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

40-42 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 การขอปรับปรุงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
เพ่ือใช้ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

43-44 

ระเบียบวาระท่ี  4.10 การประเมินบุคคลเพื ่อเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

45-47 

ระเบียบวาระท่ี  4.11 การนำรายช ื ่อผ ู ้สอบแข ่งข ันได ้ในบ ัญช ีหน ึ ่ ง มาข ึ ้นบ ัญช ีเป็น                
ผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

48-51 

ระเบียบวาระท่ี  4.12 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ิมเติม) 

52-53 



ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                                           หน้า  
 

ระเบียบวาระท่ี  4.13 การร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 

54-57 

ระเบียบวาระท่ี  4.14 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

58-59 

ระเบียบวาระท่ี  4.15 การบรรจ ุและแต ่งต ั ้ งผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกให ้ดำรงตำแหน่ ง               
รองผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหวัด
กาญจนบุรี 

60-63 

ระเบียบวาระท่ี  4.16 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 

64-66 

ระเบียบวาระท่ี  4.17 การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

67-69 

ระเบียบวาระท่ี  4.18 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2564                        
(รอบท่ี 2) 

70-72 

ระเบียบวาระท่ี  4.19 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณี
การย้าย เพ่ือเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา 

73-74 

ระเบียบวาระท่ี  4.20 การหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรี 
และปริญญาโท แต่ประสงค์ขอนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็น
คุณสมบัติในการขอมีว ิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์           
ว 17/2552 

75-76 

ระเบียบวาระท่ี  4.21 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3)  ตาม ว 17/2552 

77-79 

ระเบียบวาระท่ี  4.22 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2)   ตาม ว 17/2552 

80-82 

ระเบียบวาระท่ี  4.23 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ตาม ว 17/2552 

83-84 

ระเบียบวาระท่ี  4.24 การประเมินและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 
 
 

85-87 



ระเบียบวาระที่   (ต่อ)                                                                                           หน้า  
 

ระเบียบวาระท่ี  4.25 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม 
ว 17/2552 

88-92 

ระเบียบวาระท่ี  4.26 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
 

93-95 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

96 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ ังหวัด
กาญจนบุรี   

96 

ภาคผนวก   
 เอกสารแนบหมายเลข 1  แนบท้ายวาระท่ี  3.1 98-102 
 เอกสารแนบหมายเลข 2  แนบท้ายวาระท่ี  4.3 103-120 
 เอกสารแนบหมายเลข 3  แนบท้ายวาระท่ี  4.4 121-124 
 เอกสารแนบหมายเลข 4  แนบท้ายวาระท่ี  4.4 125-127 
 เอกสารแนบหมายเลข 5  แนบท้ายวาระท่ี  4.4 128-129 
 เอกสารแนบหมายเลข 6  แนบท้ายวาระท่ี  4.4 130-132 
 เอกสารแนบหมายเลข 7  แนบท้ายวาระท่ี  4.4 133 
 เอกสารแนบหมายเลข 8  แนบท้ายวาระท่ี  4.9 134-135 
 เอกสารแนบหมายเลข 9  แนบท้ายวาระท่ี  4.10 136-146 
 เอกสารแนบหมายเลข 10  แนบท้ายวาระท่ี  4.12 147-151 
 เอกสารแนบหมายเลข 11  แนบท้ายวาระท่ี  4.13 152-158 
 เอกสารแนบหมายเลข 12  แนบท้ายวาระท่ี  4.16 159-161 
 เอกสารแนบหมายเลข 13  แนบท้ายวาระท่ี  4.17 162-163 
 เอกสารแนบหมายเลข 14  แนบท้ายวาระท่ี  4.18 164-165 
 เอกสารแนบหมายเลข 15  แนบท้ายวาระท่ี  4.18 166-168 
 เอกสารแนบหมายเลข 16  แนบท้ายวาระท่ี  4.26 169-171 

 



1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 10/2564 

วันอังคารที่  19  ตุลาคม  2564  เวลา 13.30 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) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                                                                        

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(4) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

(ผ่านระบบ Zoom Meeting)  (นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร) 
(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                              

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(6) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(7) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(8) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  (ผ่านระบบ Zoom Meeting)                                              

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)      
(9) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

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

ผู้ไม่มาประชุม 
(1) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                         ติดราชการ 
       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)         
(2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     ติดราชการ                                              

 (นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์)  
                                                                  
 

 
                    

ประธานกรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.สุนันทา  พร้าวตะคุ     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
2. นางวลีพร  ภาคภูมิ               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายวีระกิจ เม่งอำพัน               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5. นายวัณณุวรรธน์ ตันติปิธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4   
6. นายยงยุทธ  สงพะโยม ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี สพม.กาญจนบุรี 
7. น.ส.น้ำทิพย์  หนูนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี 
8. น.ส.ขวัญพร  ชินนะ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม.กาญจนบุรี 
9. นายชยพล  แพงศรี เจ้าพนักงานปกครอง 
10. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
11. น.ส.ศรัณย์ยมล  จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
13.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2564 โดยให้คณะกรรมการที่ประชุมผ่านระบบ Zoom 

รายงานตัวต่อที่ประชุม และอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

            -  ไม่มี  - 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 23 กันยายน   2564 

 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน  
2564  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่  23 กันยายน  2564     
 
 

 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

3.1 เรื่อง   การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 
 

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ ศธ 02145/15993 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2564 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/16270 ลงวันที่  5 ตุลาคม 2564  เรื่อง การสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564  โดยแจ้งว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 
2560 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีความต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดสูญญากาศ                    
ในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงแจ้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
ดังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ตามข้อ 7(4) ของ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 
2564 ตามกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และหลักเกณฑ์การสรรหาฯ การได้มาและพ้นจากตำแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)    
ในภายหลัง (ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอหลักเกณฑ์ฯ) 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ข้อ 7(4) ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ 
2 ปี ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จะมี
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง 

3. เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายใหม่ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดดำเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหามายังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อไป  

(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1 หน้า 98-102) 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา 

 

 ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว นั้ น  (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และที่ ศธ 0206.7/ว 6  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)  

การน ี ้  สำน ักงาน ก.ค.ศ . ได ้ม ีมต ิกำหนดหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการประเม ิน/แบบประเมิน                         
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว 23    
ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) ดังนี้ 

1. กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน/คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิมถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน/คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยสามารถสรุปรายละเอียด  (ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) ดังนี้ 

 
หลักเกณฑฯ์ วิธีการ 

1.การบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
2.หน้าที่ในการ
ประเมินในฐานะ
ผู้บังคับบญัชา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการปฏิบัติตนที ่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้                    
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

3.วัตถุประสงค์ในการ
ประเมิน 

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่างๆดังนี้ 
1. การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
2. งานคงวิทยฐานะและการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. การพัฒนาเสริมสรา้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน 
4. การให้แรงจูงใจ 
5. การให้ออกจากราชการ 
6. การบริหารงานบุคคลอื่นๆ 
  

4.การดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ 2 คร้ังตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
เดียวกัน 
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หลักเกณฑฯ์ วิธีการ 
5.องค์ประกอบในการ
ประเมิน 

องค์ประกอบในการประเมินมี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 80 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 80 คะแนนแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60 คะแนน 
      ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 20 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 

6.ระดบัผล         
การประเมิน 

ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดบั ดังนี ้
ดีเด่น      (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
ดีมาก      (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
ดี           (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
พอใช้      (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
ปรับปรุง   (ร้อยละ 50.99 - ลงมา) 

7.ข้อตกลงผล 
การปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบญัชา 
และผู้รับการประเมิน 
 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
ผู้ช่วย 
ตำแหน่งครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์   ให้กำหนด
ข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั ้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์        
และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
        ทั้งนี้ ให้กำหนดขอบเขตของการของผลการประเมินที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการ
ประเมิน ครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานดว้ย 
***กรณีที่ผู้รับการประเมินโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าท่ีไปช่วยราชการ
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ ให้ผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่และให้นำผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัตงิานของ
ผู้ขอรับการประเมินทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 
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หลักเกณฑฯ์ วิธีการ 
 องค ์ ป ร ะกอบท ี ่  2 การประ เม ิ นก า รม ี ส ่ วน ร ่ วม ในการพ ัฒนาการศ ึ กษ า                                       

และองค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรม                   
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
***ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.3 เรื่อง   ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา                  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

 

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำหนดให้ผู้ผ่าน     
การคัดเล ือกเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการสถานศึกษา ให้ม ีการพัฒนาสมรรถนะ                  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่
สถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะที่ ๑ คณะที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และคณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด 
คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงาน
ครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน    
ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี 
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๔ คน เพื่อประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผล โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้สำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษา รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู ้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ รอบ                     
โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งท่ี ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้ส่งผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน  56 ราย ปรากฏว่า ทุกรายเป็นผู้ผ่าน          
การประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้ 

 

ลำดับ 
ที่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3  จำนวน 19 ราย 
1 น.ส.อรพินท์  บิตุเรศ บ้านบ้องตี้       

2 นางผุสดี  แสงหล่อ อนุบาลไทรโยค       

3 นายสันตภิาพ บัววัฒนา ไทรโยคใหญ ่       

4 นายอธิพรรณ  เทพวงษ ์ วัดปรังกาส ี       

5 นายวิเชษฐ์  หงส์พงษ์ บ้านกุยแหย ่       

6 น.ส.ศิรเิพ็ญ  ก้อนเมฆ อนุบาลทองผาภูม ิ       

7 นายประวิทย์  เถกิงกิจ บ้านเกริงกระเวีย       

8 น.ส.อรทัย  พิมพ์ใจใส บ้านดินโส       

9 น.ส.เกษสุนยี์  สายแก้ว สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

      

10 นายวัชรินทร์  บุรัสการ  วัดป่าถ้ำภูเตย       

11 นางกาญจนา  ศรีสุข บ้านห้วยเสือ       
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ลำดับ 
ที่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

12 น.ส.ปิยวดี  พรมดวง 
 

บ้านอูล่อง       

13 น.ส.อชิยาภรณ์   
               จิตรเจริญ 

บ้านไร ่       

14 น.ส.สุพตัรา   
             สิทธิวงศ์ษา 

วัดวังก์วิเวการาม       

15 น.ส.ศิรินธร  จันทร์โอ บ้านห้วยมาลัย       

16 นางรุ่งนภา  สังขวิภาส อนุบาลสังขละบุร ี       

17 นางอรนุช  ลิ้มวิลัย  อนุบาลสังขละบุร ี       

18 นางฐิติวรรณ   
             เล็กแดงอยู่ 

บ้านห้วยกบ       

19 น.ส.ดวงกมล   
            สุริยะวงษา 

บ้านกองม่องทะ       

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 37 ราย 
20 ว่าท่ีร้อยตรสีุรสิทธ์ิ   

       สิงห์เมืองพรหม 
ศรีสวสัดิ์พิทยาคม       

21 นายยศวัฒน์  ทับทิม เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุร ี

      

22 นายพงษ์พิทักษ ์  
        ทุพลชัย 

กาญจนานุเคราะห์        

23 นางพัชญ์สิตา  แสงใส วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุร ี

      

24 นางวิพาดา  อินทวิชัย วิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุร ี

      

25 น.ส.รุ่งทิวา  สุขมาก เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร์
กาญจนบุร ี

      

26 น.ส.กัลยา  ยิ้มละไม ท่าม่วงราษฎร์บำรุง       
27 น.ส.พัชราภรณ์   

       เหมือนรุ่ง 
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง       

28 นางวาสนา  ศรีคำอ้าย ท่าม่วงราษฎร์บำรุง       
29 น.ส.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล ท่ามะกาวิทยาคม       
30 น.ส.จิราภรณ์  

       แก้วประสิทธ์ิ 
ท่ามะกาวิทยาคม       

31 น.ส.อภิญญา ใจช้ืน ท่ามะกาวิทยาคม       
32 นายอุดมศักดิ์  

            นาคะพันธ์ 
ท่ามะกาวิทยาคม       

33 นางจรัส  
        ชินวัฒนกาญจน์ 

พระแท่นดงรังวิทยาคาร       

34 น.ส.รภีพร เมืองวงษ์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร       
35 น.ส.มนตรา ยังสบาย นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์       
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ลำดับ 
ที่ ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผลการประเมินครั้งที่ 1 
(6 เดือนแรก) 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 
(ครบ 12 เดือน) 

รวมผลการประเมิน 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน/
ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน 

36 น.ส.นวรัตน์ บตุรน้อย ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม       
37 นางอัมพร เอ็นดูรัศม ี ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม       
38 นายเจนกวี ศรีเอีย่ม ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม       
39 นางยาใจ  เหมือนว้า บ่อพลอยรัชดาภเิษก       
40 น.ส.ทษมน  เอี่ยมสอาด บ่อพลอยรัชดาภเิษก       
41 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมุทิตา  

           เอี่ยมทิพย์ 
หนองรีประชานิมติ       

42 นางบุษรา  ประชากุล หนองรีประชานิมติ       
43 น.ส.ภญิโญ  เอี่ยมน้อย พนมทวนชนูปถัมภ์       
44 น.ส.จารุวรรณ   

         คงวิเชียร 
เลาขวัญราษฎร์บำรุง       

45 น.ส.มาลัยพร   
         สระทองจันทร์ 

เลาขวัญราษฎร์บำรุง       

46 น.ส.น้ำอ้อย  บุญม ี ประชามงคล       
47 น.ส.ณริินทรญ์า  

        ธรรมวัชราพัฒน์ 
ประชามงคล       

48 นายอลงกรณ์  สาเล็ก อุดมสิทธิศึกษา       
49 นางปณิดา  สายโน อุดมสิทธิศึกษา       
50 น.ส.พรพรรณ   

          ผาสุวรรณ 
อุดมสิทธิศึกษา       

51 นายสุทัศน์  เที่ยงอ่อน ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี       
52 นางธันย์ชนก   เกตุแก้ว ทองผาภูมิวิทยา       
53 น.ส.รุ่งกมล  ล้ำตระกลู ทองผาภูมิวิทยา       
54 นางวลีรัตน์   

        ศิโรรัตน์ธัญโชค 
ไทรโยคน้อยวิทยา       

55 นายวุฒิชัย  ชูช่ืน ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 

      

56 นายทินกร  ชูช่วย ไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา 

      

 
 

 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.4 เรื่อง   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2564 และการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน จำนวน 
3,465 คน  และในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3124 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหา
บุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย นั้น 

 

บัดนี้  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว 24 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  แจ้ งว่า      
เพ่ือให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที ่ 22 
พฤษภาคม 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ได้ปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน จึงมีมติให้ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันและการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ในครั้งแรกว่า “ให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสอบแข่งขันจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว   จึงเสนอ 
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และ
ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป”  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.5 เรื่อง   วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564           
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564  แจ้งว่า เพื่อไม่ให้
เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เข้าสอบในการเดินทางไปสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564  ในจังหวัดทีไ่ด้ยื่นใบสมัครไว้ จึงมีมติ ดังนี้ 

1. มอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถ
ทั ่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ ที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ.                      
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การใดที ่ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ดำเนินการ          
ตามหนังสือที่อ้างถึงไปแล้ว ให้ส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดำเนินการต่อไป 

2. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  โดยให้กำหนดรูปแบบและวิธีการจัดสอบได้
ตามความจำเป็น และเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้นำข้อ 13 ของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว มาใช้บังคับแก่
กรณีโดยอนุโลม 

3. การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้ กศจ. 
และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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3.6 เรื่อง   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป    
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2564 มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จำนวน 2 คน  และในการประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 3124 ลงวันที ่ 9 กรกฎาคม 2564 แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 19) จะคลี่คลาย นั้น 

 

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4465 ลงวันที่ 
14 ตุลาคม 2564 แจ้งว่า เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

 
 

ดำเนินการแล้ว 2. รับสมัครคัดเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
(ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
5. สอบข้อเขียน 
    ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ภาค ข ความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข ภายในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
7. สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
8. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.7 เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ                  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2564 มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที ่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จำนวน 316 คน  และในการประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื ่อวันที ่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้มีหนังสือด่วนที ่สุด                          
ที ่ศธ 04009/ว 3124 ลงวันที ่ 9 กรกฎาคม 2564 แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019                   
(COVID 19) จะคลี่คลาย นั้น 

 

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4470 ลงวันที่ 
14 ตุลาคม 2564 แจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) มีแนวโน้ม
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้มีแนวทางผ่อนคลายมาตรการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ           
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน) 

 
 

ดำเนินการแล้ว 2. รับสมัครคัดเลือก 
(ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
(ประกาศก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน) 
4. ประเมินประวัติและผลงาน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
5. สอบข้อเขียน 
    ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
             ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
    ภาค ข ความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 
7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  

 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

4.1  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม 2564) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั ้งที ่ 2 (๑ ตุลาคม 2564)            
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยได้จัดสรรวงเงินให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้   

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ 43 คน 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการ 40 คน 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการ 31 คน 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการ 33 คน 

 (รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
 

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

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

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

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

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2553 

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

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้ รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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11.  ประกาศคณะกรรมการข ับ เคล ื ่ อนการปฏ ิ ร ู ปการศึ กษาของกระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ 
ในภูม ิภาค  เร ื ่อง  คำว ิน ิจฉ ัยของคณะกรรมการขับเคล ื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ  
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ 

12. หนังส ือสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 04009/ว 453                  
ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจำนวนข้าราชการ  ที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 43 ราย วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 2.99 
สรุปได้ดังนี้ 

1.๑  เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564   จำนวน    1,697,400.00  บาท  
1.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)    จำนวน        50,752.26  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 2 สังกัด 
สพป.กจ.1) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 50,750.94  บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 
50,752.26  บาท)  คงเหลือเงิน 1.32  บาท    

1.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  1  ราย ดังนี้ 
 - เกษียณอายุราชการ เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ จำนวน  1  ราย คือ นางช่อผกา ชูเลิศ 
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

1.4  ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น        จำนวน      43    ราย 
 ดีมาก      จำนวน        -     ราย 

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

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 40 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 2.99 สรุปได้
ดังนี้ 

2.๑  เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  จำนวน    1,507,570  บาท  
2.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)    จำนวน   45,076.34  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 2 
สพป.กจ.2)  ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 45 ,072.69 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้ทั้งสิ้น 
45,076.34บาท)  คงเหลือเงิน 3.65 บาท    

2.3  ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น        จำนวน    40  ราย 
 ดีมาก      จำนวน     -    ราย 

ดี   จำนวน     -    ราย 
พอใช้      จำนวน     -    ราย 
ปรับปรุง   จำนวน      -   ราย 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนข้าราชการ  ที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 31 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 2.99 
สรุปได้ดังนี้ 

3.๑  เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  จำนวน     877,190.00  บาท  
3.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)    จำนวน      26,227.98  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 2 สังกัด 
สพป.กจ.3) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 26,220.00 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื ่อนได้ทั้งสิ้น  
26,227.98 บาท)  คงเหลือเงิน 7.98 บาท    

3.3  ผลการประเมินในระดับ            ดีเด่น        จำนวน    31 ราย 
 ดีมาก      จำนวน    -    ราย 

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

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการ  ที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 33 คน วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ร้อยละ 2.99 
สรุปได้ดังนี้ 

4.๑  เงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  จำนวน           884,540  บาท  
4.2  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (2.99%)    จำนวน       26,447.75  บาท 
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการ (รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ 

หมายเลข 2 สังกัด สพป.กจ.4)  ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 26,440  บาท (จากวงเงินที่ใช้
เลื่อนได้ทั้งสิ้น 26,447.75 บาท)  คงเหลือเงิน 7.75  บาท    

4.3  เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
 - ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนประเมิน ร้อยละ 59)  จำนวน  1 ราย คือ 
นายณัฐวรรธน์  ทิพย์อุทัย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

1.4  ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น        จำนวน       32  ราย 
 ดีมาก      จำนวน    -  ราย 

ดี   จำนวน    -  ราย 
พอใช้      จำนวน    -  ราย  
ปรับปรุง   จำนวน          1  ราย  
 

5. การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนโดย
อนุโลม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนในแต่ละ
ประเภทและระดับตำแหน่ง  
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7.  การกำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

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

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รายงานว่าผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณารายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของ          
ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน และรับรองว่าได้บริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินร้อยละ 2.99 ของข้าราชการ   
ที่มีตวัอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน รวมทั้งได้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการเลื่อนเงินเดือน ตามที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 เสนอมา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
2.  ขออนุมัติเป็นหลักการนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ใน

กรณีดังต่อไปนี้       
2.๑  กรณีที ่ได้รับจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติมหรือมีกรณีอื ่นใดในการเลื ่อนเงินเดือนทุกกรณีอันเป็น

ประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ 
2.๒  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค.(2) ที่มาช่วยราชการ จากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนได้ ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานที่ช่วยราชการ เสนอให้เลื่อนเงินเดือนตาม        
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่ทาง
ราชการกำหนด  ขอความเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กำหนด 
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2.3  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างสังกัด ที่มีผลก่อนการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน ตามผลการพิจารณาที่ได้รับแจ้ง 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.2  เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ      
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ) ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม 2564) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขอความเห็นชอบการจัดสรรวงเงิน และผลการพิจารณา   

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม 
2564) ดังนี้ 
                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  1,434  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         2  ราย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน  1,018  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         3  ราย    
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน   1,231 ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน          1 ราย  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน     982  ราย  
     -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         3  ราย    

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
   -  กลุ่มท่ี 1 จำนวน   1,555  ราย  
   -  กลุ่มท่ี 2   จำนวน         5  ราย  
 

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

(มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73)    
2. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3. หนังสือสำนักเลขาธ ิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที ่ ๒๓ มิถ ุนายน ๒๕๔๐              

เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  ๑ 6/๒๕๖๐ เร ื ่อง การบร ิหารงานบ ุคคล                        

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
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9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของวันลาและการมาทำงานสาย 

11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 

13. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่  28 มีนาคม 2562  เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562  เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

16. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2972  ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีถึงแก่ความตาย  

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

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

19. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

20. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 453  ลงวันที่ 1 
กันยายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ตามที ่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเว ียน กฎ ก.ค.ศ. เร ื ่อง การเลื ่อนเง ินเดือนของข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมานั้น และหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 453 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564  เรื่อง 
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ดังนี้  

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลื่อน
เงินเดือนที่ได้รับจัดสรรอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 
1 กันยายน 2564 ภายในกลุ่ม 

2. กำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณและช่วง
เงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

3. แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  และกลุ่มท่ี 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 และ คศ. 5 
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4. การพิจารณาการเลื ่อนเง ินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดำเน ินการ               
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562แล้ว ขอให้
คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ดังนี้ 

4.1 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
4.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ

รางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลการ

ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาดังกล่าว 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น  

- องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (คะแนน 70 คะแนน) 
- องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

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

ปรับปรุง   (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
6. การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการ

เลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยสำนักงาน 
ก.ค.ศ. กำหนดฐานในการคำนวณ ดังนี้ 

อันดับ ช่วงเงินเดือน ฐานในการคำนวณ 
ระดับ อัตรา 

คศ.5 60,840 – 76,800 บน 68,560 
29,980 – 60,830 ล่าง 60,830 

คศ.4 50,330 – 69,040 บน 59,630 
24,400 – 50,320 ล่าง 50,320 

คศ.3 40,280 – 58,390 บน 49,330 
19,860 – 40,270 ล่าง 37,200 

คศ.2 30,210 – 41,620 บน 35,270 
16,190 – 30,200 ล่าง 30,200 

คศ.1 24,890 – 34,310 บน 29,600 
15,440 – 24,880 ล่าง 22,780 

ครูผู้ช่วย 19,910 – 24,750 บน 22,330 
15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 
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7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี  เขต 1 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 
กันยายน 2564 จำนวน 1,436  คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3 สรุปได้ ดังนี้ (รายละเอียด
ดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 3) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2564   จำนวน    49,035,600.00  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)          จำนวน      1,471,068.00  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2            
(1 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1 ,471,053.00 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น  1,471,068.00 บาท)  คงเหลือเงิน 15.00 บาท    
  3) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  1,386  ราย 
       ดีมาก     จำนวน       43  ราย 

ดี  จำนวน         1  ราย 
พอใช้     จำนวน         6  ราย  
ปรับปรุง จำนวน          -  ราย  

 4) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน  10 ราย ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวน (คน) 

4.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน - 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น 10 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 - 

 
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง   ณ 

วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 1,021 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3 สรุปได้ ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 4) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2564   จำนวน      34,282,750  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)          จำนวน   1,028,482.50  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2            
(1 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1,028,474.04 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น 1,028,482.50 บาท)  คงเหลือเงิน 8.46 บาท    
  3) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  1,000  ราย 
       ดีมาก     จำนวน       17  ราย 

ดี  จำนวน           -  ราย 
พอใช้     จำนวน          4  ราย 
ปรับปรุง จำนวน           -  ราย  
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9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 1,232 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3 สรุปได้ ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 5) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2564   จำนวน     34,556,490 บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)          จำนวน  1,036,694.70 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2            
(1 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน. 1,036,690.94 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น 1,036,694.70 บาท)  คงเหลือเงิน  3.76 บาท    
  3) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  975  ราย 
       ดีมาก     จำนวน   242 ราย 

ดี  จำนวน      7  ราย 
พอใช้     จำนวน     -    ราย  
ปรับปรุง จำนวน     -    ราย  

                                        4) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
 

รายละเอียด จำนวน (คน) 
4.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน - 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น 5 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 - 
4.7 ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 

10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 985  คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3 สรุปได้ ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 6) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2564   จำนวน        30,712,060  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)          จำนวน        921,361.80  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2            
(1 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 921 ,345.78 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น 921,361.80 บาท)  คงเหลือเงิน 16.02 บาท    
  3) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน       624  ราย 
       ดีมาก     จำนวน       321  ราย 

ดี  จำนวน         40  ราย 
พอใช้     จำนวน            -   ราย  
ปรับปรุง จำนวน            -   ราย  
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                    4) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวน (คน) 

4.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน - 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น 7 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 - 

 
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีจำนวนข้าราชการที่มีตัวจริง  ณ วันที่ 1 

กันยายน 2564 จำนวน 1,560 คน วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 3 สรุปได้ ดังนี้ (รายละเอียด
ดังเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ หมายเลข 7) 

       1)  เงินเดือนรวม  ณ วันที่ 1 กันยายน 2564   จำนวน   47,177,720.00  บาท  
      2)  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ทั้งสิ้น (3%)          จำนวน   1,415,331.60  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรวงเงินเลื ่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั ้งที ่ 2            
(1 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ สรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1 ,415,268.40 บาท (จากวงเงินที่ใช้เลื่อนได้
ทั้งสิ้น 1,415,331.60 บาท)  คงเหลือเงิน 63.20 บาท    
  3) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลการประเมิน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ดังนี้ 
 ผลการประเมินในระดับ   ดีเด่น     จำนวน  1,187   ราย 
       ดีมาก     จำนวน  235  ราย 

ดี  จำนวน  133  ราย 
พอใช้     จำนวน  5  ราย (แนบเอกสาร) 
ปรับปรุง จำนวน  -  ราย  
 

 4) เสนอกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จำนวน 33 ราย ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวน (คน) 

4.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า 4 เดือน 28 
4.2 เกษียณอายุราชการเงินเดือนเต็มขั้น 5 
4.3 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง - 
4.4 ได้รับโทษตัดเงินเดือน - 
4.5 ลาเกินกำหนด - 
4.6 ลาออกก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 -  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี รายงานว่าผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผล
การพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอื่น  โดยให้
เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการเลื่อนเงินเดือนตาม ที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เสนอมา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)                       

โดยคณะกรรมการการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)                        

2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)                        

3. ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที ่ได้ใช้เป็นเกณฑ์            
ในการคำนวณให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.3  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  จำนวน 1 ราย คือ ราย นางสาว
มาวะดี  ศรีพลอย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

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

(มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133) 
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรื่อง การกำหนด

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตรา

เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตรา

เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.       

การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 เรื่อง การกำหนดอัตรา
เงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

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

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

10. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ
ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติให้นำหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 
และ ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว25 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2555 ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็นตามหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. นางสาวมาวะดี  ศรีพลอย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการขอรับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น 



27 
 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และยื่นคำขอรับเงินเดือนในกรณีที่ ได้รับ
คุณวุฒิสูงขึ้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิ
ปริญญาตรีมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี  2 วัน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 
ข้อ 2 (3) (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง      
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 หมวด 2 การให้ได้รับเงินเดือน ข้อ 9 (3) (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

3. นางสาวมาวะดี   ศรีพลอย มีคุณวุฒิ  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558  ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)   ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่                 
ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
        4. ข้าราชการดังกล่าวปัจจุบันได้รับเงินเดือน 15,560 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) 
เงินเดือนไม่เกินฐานของปริญญาโท 17,500 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามหนังสือ หนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า  103-120) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  จึงเห็นสมควรเห็นชอบให้ปรับเงินเดือน นางสาวมาวะดี  ศรีพลอย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จากอัตราเงินเดือน 15,560 บาท เป็น อัตราเงินเดือน 17,500 
บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอ 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติปรับเงินเดือน นางสาวมาวะดี  ศรีพลอย ตำแหน่ง 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จากอัตรา
เงินเดือน 15,560 บาท เป็น อัตราเงินเดือน 17,500 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   เห็นชอบตามที่เสนอ 
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4.4  เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจาก
การเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  237 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน    76  ตำแหน่ง 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน    60  ตำแหน่ง 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน    31  ตำแหน่ง 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน    39  ตำแหน่ง 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี             จำนวน   31  ตำแหน่ง 

 

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

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

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

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

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

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4219 ลงวันที่ 29 

กันยายน  2564 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง  การปฏิรูป
การศึกษาในภมูิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4219  ลงวันที่ 29 
กันยายน  2564 ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น รวมถึง
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ที่ ก.ค.ศ. และ คปร.กำหนด
อย่างเคร่งครัด  โดยให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และโครงการทุนต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เพ่ือทดแทนข้าราชการ
ครูที่จะเกษียณอายุราชการทันที เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ (วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐานกำหนด  โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2564 และสงวนอัตราว่างร้อยละ 25 ของแต่ละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้สำหรับดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ ข้ารับราชการเป็นข้าราการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่  ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  รายละเอียด ดังนี้ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

4.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  62 อัตรา 
-  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน   7 อัตรา  
-  ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน  55  อัตรา 

4.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  43 อัตรา 
-  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน  5  อัตรา  
-  ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน  38  อัตรา 

4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 31  อัตรา 
-  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน  4   อัตรา  
-  ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน  27 อัตรา 

4.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  35   อัตรา 
-         ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน   7  อัตรา  
-         ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน  28 อัตรา 

4.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน  31 อัตรา 
- ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา         จำนวน      3  อัตรา  
-         ตำแหน่งครูผู้สอน                       จำนวน   28  อัตรา 

 
                     5.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรคืน  ดังนี้ 
                          5.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 76 อัตรา 
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เกลี่ยจาก สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน)      
                                5.1.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  7   อัตรา 
                              5.1.2  ตำแหน่งครูผู้สอน               จำนวน 69 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหร ับบรรจ ุน ักศ ึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพ ื ่อพัฒนาท้องถิ่น                  
จำนวน 15  อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน 54 อัตรา ทั้งนี้  ให้สงวน
อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 14  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3 หน้า 121-124) 
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                          5.2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 60 อัตรา  
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 17 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เกลี่ยจาก สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน)  
                                5.2.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  5   อัตรา 
                              5.2.2  ตำแหน่งครูผู้สอน               จำนวน 55 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหร ับบรรจ ุน ักศ ึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพ ื ่อพัฒนาท้องถิ่น                   
จำนวน  15 อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  40 อัตรา ทั้งนี้ ให้สงวน
อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 10 อัตรา  

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 หน้า 125-127) 
 

                          5.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน  31 อัตรา  
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เกลี่ยจาก สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน)  
                                5.3.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 4 อัตรา 
                              5.3.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  27 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหร ับบรรจ ุน ักศ ึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพ ื ่อพัฒนาท้องถิ่น                   
จำนวน  7  อัตรา      
                                          -  จัดสรรคืนเพ่ือบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  15  อัตรา ทั้งนี้ ให้สงวน
อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 5  อัตรา  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 หน้า 128-129) 
                       5.4   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้รับจัดสรรคืน จำนวน 40 อัตรา 
(มากกว่าอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกลี่ยตำแหน่งครูผู้สอน 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และส่งคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา เนื่องจากไม่มีโรงเรียนตาม
เงื่อนไข คปร.)   
                                5.4.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  7  อัตรา ดังนี้ 

- จัดสรรให้สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป  จำนวน 6 อัตรา 
- ส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก ไม่

มีโรงเรียนตามเงื่อนไข คปร. (กำหนดคืนฯ ในโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน)   
                              5.4.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 33 อัตรา  ดังนี้ 

-  จัดสรรสำหรับบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื ่อพัฒนาท้องถิ่น  
จำนวน  9 อัตรา      
                                              -  จัดสรรคืนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  24  อัตรา ทั้งนี้ 
ให้สงวนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25  เพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 6 อัตรา  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 130-132) 
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                          5.5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ได้รับจัดสรรคืนเท่ากับอัตราเกษียณอายุ
ราชการ  คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่ พิจารณาให้จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  31  อัตรา                                 
                                5.5.1  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  3 อัตรา 
                              5.5.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 28 อัตรา  ดังนี้ 
                                        -  จ ัดสรรสำหร ับบรรจ ุน ักศ ึกษาทุนตามโครงการผลิตคร ูเพ ื ่อพัฒนาท้องถิ่น                                          
จำนวน 16 อัตรา     
                                          -   จัดสรรคืนเพ่ือบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน  12  อัตรา ทั้งนี้ ให้สงวน
อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนร้อยละ 25   เพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน 3 อัตรา  

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 หน้า 133) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้ง

คณะทำงานและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรอัตราที ่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื ่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐกำหนด   
จึงเห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ไดร้ับ

จัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอัตราออกคำสั่งกำหนดตำแหน่งฯ และ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ  
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4.5  เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  ตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในสถานศึกษา ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์    
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 10 อัตรา 
 

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

(มาตรา  41 มาตรา 53 และมาตรา 133 ) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที ่ 14 มิถุนายน 2555 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ในสถานศึกษาที่ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564   
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  จำนวน 7 อัตรา และตำแหน่งว่าง  จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ-ช่ือสกุล โรงเรียน ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

อัตราเงินเดือน หมาย 
เหต ุอันดับ ขั้น 

1 นายวรรรณยุทธ์ิ   ดาบแก้ว บ้านหนองหอย คร ู 563 คศ.1 22,240  
2 น.ส.รตันาภรณ์  รตันพิกุล บ้านหนองหอย คร ู 380 คศ.1 19,780  
3 น.ส.ขวัญฤทัย  ไชยชาต ิ บ้านเกาะแก้วฯ คร ู 597 คศ.1 18,080  
4 น.ส.ษมานันท์  ประดิษฐ์วงศ์วาน บ้านเกาะแก้วฯ คร ู 1407 คศ.3 32,140  
5 น.ส.พรศลิป์  นวลแตง บ้านหนองมงคล คร ู 1705 คศ.1 20,740  
6 น.ส.อนันตญา  มั่นคง บ้านหนองมงคล คร ู 1707 คศ.2 29,390  
7 น.ส.พุทธาพร  เหลืองสด บ้านหนองมงคล คร ู 1708 คศ.2 23,680  
8 อัตราว่าง บ้านหนองมงคล คร ู 1709 คศ.2 41,620  

 

2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที ่ยุบ รวม            
หรือเลิก  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (ข้อ 1.1 (1), (2) ,(4)) 

3.  เพื ่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่            
ก.ค.ศ.กำหนด  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตามคำสั่งสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 225/2564  สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564  พิจารณาเกลี่ยอัตรา
ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด   
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4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาเกลี่ยอัตรา
ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ตำแหน่ง/
โรงเรียน 

ตำ 
แหน่ง
เลขที ่

อัตราเงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษาที่
กำหนดใหม ่

จำ  
นวน 
นร. 

จำนวนครู สภาพ 
อัตรา 
กำลัง 

หมายเหต ุ
(เหตุผลการ
พิจารณา) 

อันดับ ขั้น ตาม            
ว 23 

ตาม    
จ.18 

1 นายวรรรณยุทธิ ์            
        ดาบแกว้                  

บ้านหนองหอย/               
อ.เมือง 

563 คศ.1 22,240 บ้านเขาปูน/ 
เมือง 

45 6 3 -3  
 
 
 
1.เป็นไปตาม
เกณฑ์ ว19 ข้อ 
1.1(1),(2),(4)  
2.สถานศกึษา
ขาดอัตรากำลงั 
3.ตามคำรอ้ง
ขอยา้ย 

2 น.ส.รัตนาภรณ์                   
         รัตนพิกุล 

บ้านหนองหอย/             
อ. เมือง 

380 คศ.1 19,780 บ้านหนองบัว/
เมือง 

10
7 

8 5 -3 

3 น.ส.ขวัญฤทัย   
          ไชยชาต ิ

บ้านเกาะแกว้ฯ/           
อ.เมือง 

597 คศ.1 18,080 บ้านจันอยุ/เมือง 81 8 4 -4 

4 น.ส.ษมานันท์                    
 ประดิษฐ์วงศ์วาน 

บ้านเกาะแกว้ฯ/          
อ.เมือง 

140
7 

คศ.3 32,140 บ้านหัวนา/เมือง 14
5 

10 6 -4 

5 น.ส.พรศิลป์       
          นวลแตง 

บ้านหนอง
มงคล/ อ.ท่าม่วง 

170
5 

คศ.1 20,740 บ้านหนองน้ำ
ขุ่น/            
ท่าม่วง 

77 6 3 -3 

6 น.ส.อนันตญา   
         มั่นคง 

บ้านหนอง
มงคล/อ.ท่าม่วง 

170
7 

คศ.2 29,390 วัดท่าตะคร้อ/
ท่าม่วง 

13
5 

10 7 -3 

7 น.ส.พุทธาพร   
          เหลืองสด 

บ้านหนอง
มงคล/อ.ท่าม่วง 

170
8 

คศ.2 23,680 วัดท่ามะขาม/
เมือง 

13
6 

10 8 -2 

8 อัตราว่าง บ้านหนอง
มงคล/อ.ท่าม่วง 

170
9 

คศ.2 41,620 บ้านท่าเสด็จ/           
ด่านมะขามเต้ีย 

36 4 2 -2 เป็นไปตาม
เกณฑ์ ว19     
ข้อ 1.2 

 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน  2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน 
 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนครู 
สภาพ 
อัตรา 
กำลัง 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น ตาม             

ว 23 
ตาม            
จ.18 

1 บ้านแก่งหลวง/          
อ.เมือง 

คร ู 320 คศ.3 58,390 249 14 16 +2  

2 บ้านสามหลัง/              
อ.ศรีสวสัดิ ์

คร ู 4829 คศ.3 31,060 214 14 16 +2  

 
6. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลัง           
สายงานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังสายงาน            
การสอน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2555 (ข้อ 1 (1.2)) 

7. เพื ่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่            
ก.ค.ศ. กำหนด   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 225/2564  สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564  พิจารณาเกลี่ยอัตรา
ว่างข้าราชการครูฯ สายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์      
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
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8. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาเกลี่ยอัตราว่าง
ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้  

การพิจารณาเกลีย่อัตรากำลังข้าราชการครูฯท่ีมีอัตราเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศกึษาแห่งใหม่ท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 

ท่ี ชื่อ  
ตำแหน่ง 

ตำ 
แหน่ง 
เลขท่ี 

หน่วยงาน     
การศึกษาเดิม 

จำ  
นวน  
นร. 

 

จำนวนครู สภาพ 
อัตรา 
กำลัง 

เงินเดือน หน่วยงาน
การศึกษาที่
กำหนดใหม่ 

จำ 
นวน 
นร. 

จำนวนครู 
สภาพ 
อัตรา 
กำลัง 

หมาย 
 เหต ุ

ตาม  
ว 23 

ตาม     
จ. 18 

อันดับ ขั้น ตาม 
ว  23 

ตาม 
จ 18 

1 ครู 320 บ้านแก่งหลวง/   
อ.เมอืง 

249 14 16 +2 คศ.3 58,390 บ้านราง
สะเดา/            
อ.ท่าม่วง 

44 6 3 -3  

2 ครู 
 

4829 บ้านสามหลัง/
ศรีสวัสดิ ์

214 14 16 +2 คศ.3 31,060 บ้านทับศิลา/ 
อ.เมอืง 

31 4 3 -1  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่และ

อัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนที่เกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรา กำลังสาย
งานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เห็นสมควรตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน ไปกำหนดใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เสนอ  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ  ดังนี้ 
1.  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือ  

เลิกไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  (กรณีตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา และ
ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ) รวมจำนวนทั้งสิ้น  8 อัตรา 

2. ตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่
เกินเกณฑ์ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน  2 อัตรา   

3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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4.6  เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 2 อัตรา  
 

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

(มาตรา  41 มาตรา 53 และมาตรา 133 ) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที ่ 14 มิถุนายน 2555 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 
2564   ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง  จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

1 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)/อ.เมือง ผอ.ร.ร 686 คศ.3 58,390  
2 บ้านหนองมงคล/อ.ท่าม่วง                ผอ.ร.ร. 1703 คศ.3 58,390  

 

2. ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา             
จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (ข้อ 4) 

3.  เพื ่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่            
ก.ค.ศ.กำหนด  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 225/2564  สั่ง  ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564  พิจารณาเกลี่ย
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาท่ียุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ 
ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

4. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาเกลี่ยอัตราว่าง
ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดเป็นสายงานการสอนในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่
มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 
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ที่ 
 
 

ชื่อ 
ตำ 

แหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

หน่วยงาน 
การศึกษาเดิม 

เงินเดือน 
หน่วยงาน
การศึกษา             

ที่กำหนดใหม ่

ชื่อ
ตำแหน่ง 

จำ 
นวน 
นร. 

จำนวนครู 
ขาด

เกณฑ ์
หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น ตาม 

ว23 
ตาม 
จ18 

1 ผอ.ร.ร 686 บ้านเกาะแก้วฯ/            
อ.เมือง 
 
 
 

คศ.3 58,390 บ้านกลอนโด/              
อ.ด่านฯ 

คร ู 76 6 2 -4  

2 ผอ.ร.ร. 1703 บ้านหนอง
มงคล/    
อ.ท่าม่วง 

คศ.3 58,390 บ้านหนอง
กวาง/            
อ.ด่านฯ 

คร ู 105 8 5 -3  

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน  2 อัตรา   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เสนอ  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1.  ผลการเกลี่ยอัตราสายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก  โดยการตัดโอน

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานการสอน ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน  2 อัตรา 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ  
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4.7  เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครู 
                  และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและ 
                  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง 

รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ  และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี 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       

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

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

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

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ 
ว่างจากการเลื่อนไปดำรงตำแหน่งใน
ระดบัที่สูงขึ้น 

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงมีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่าง

ดังกล่าวไปใช้ในการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีกำหนดการดำเนินการ ดังนี้ 
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ระยะเวลา รายละเอียดการดำเนินการ 
 วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2564 
ผู้ประสงค์ขอย้าย/ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ขอโอน ยื่นคำร้องด้วยตนเอง 
ณ กล ุ ่มบร ิหารงานบ ุคคล สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  (ในวันและเวลาราชการ) 

ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ขอเปลี่ยนตำแหน่งและ
ขอโอน 

ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
ประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง   
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ กศจ. กำหนด 

 
3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงขอเสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการ                   

เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยน
ตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีกำหนด จำนวน 7 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1) ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ 
2) นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2             กรรมการ 
3) นายอรัญ  เทือกขันตี     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2             กรรมการ 
4) นายบุญส่ง  โซยรัมย์     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2             กรรมการ 
5) นางนราทิพย์  สอาดเอ่ียม    ผอ.กลุ่มอำนวยการ              กรรมการ 
6) นายแมน  คำวงษ์     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ/เลขานุการ 
7) นางสายฝน  บุญยัง     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 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 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

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

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                  
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 
2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้ 

2.1 ลงนามในประกาศรับเปลี ่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา                  
38 ค.(2)  

2.2 ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามปฏิทิน
ที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น    
เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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4.8  เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง 
                  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  
                  ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                  กาญจนบุรี เขต 1 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อดำเนินการประกาศรับสมัคร

คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

หน่วย สังกัด 

1 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 

ชำนาญการพิเศษ อ 45 ตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                     
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัย 

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

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

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

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

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา มาใช้โดยอนุโลม 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จึงมีความประสงค์ดำเนินการประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง ระดับ 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

หน่วย หมายเหตุ 

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 

ชำนาญการพิเศษ อ 45 ตรวจสอบภายใน ว่างจากการเกษียณ 
อายุราชการ 

 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่าตำแหน่งว่างดังกล่าวว่าง                 
จากการ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 ซึ่งตำแหน่งว่างดังกล่าวสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้จัดสรรคืนมา แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญจำเป็น ดังนั้น                
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จึงกำหนดให้สามารถดำเนินการ
สรรหาบุคคล มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงและให้เลื่อนไหล เพื่อนำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการเลื่อนไหลเสนอยุบเลิก
ทดแทนตำแหน่งเกษียณได ้

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) ประกอบด้วย 

3.1 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) ประกอบด้วย 

1) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1             ประธานกรรมการ 
2) นางสาวถนอมศรี  อัมพร        ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ      
3) นางวลีพร  ภาคภูมิ         ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการและเลขานุการ 
4) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1                                                         ประธานกรรมการ    
2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1                        กรรมการ 
3) นางสาวถนอมศรี  อัมพร        ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ          
4) นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม        ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                               กรรมการ 
5) นางวลีพร  ภาคภูมิ         ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการและเลขานุการ 
6) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.3 คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) ประกอบด้วย 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1                                                         ประธานกรรมการ    
2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง    รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1                       กรรมการ 
3) นางสาวถนอมศรี  อัมพร         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ     
4) นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                       กรรมการ 
5) นางวลีพร  ภาคภูมิ        ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 
6) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้วปรากฏว่าเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ และเป็นตำแหน่ง    
ที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด                   
จึงเห็นสมควรดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิช าการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 
อัตรา ดังนี้ 
ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ หน่วย สังกัด 
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 
ชำนาญการพิเศษ อ 45 ตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน) ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น 

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
3.1 ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง                 

ให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
3.2 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง                

ให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
4. ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก          

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกต่อไป 

 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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4.9  เรื่อง การขอปรับปรุงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
                  เพื่อใช้ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการขอปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือใช้ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี 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        

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล เพ่ือ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์ขอปรับปรุงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ในการเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวศศิพร ศรีแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ยื่นคำขอเพื่อจะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับชำนาญการ 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง อ 39 เป็นตำแหน่งที่กำหนดไว้เป็นการชั่วคราวในระดับปฏิบัติการ  
ซึ่งการที่จะเลื่อนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ จะต้องดำเนินการขออนุมัติเสนอไปยังสำนักงาน 
กคศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ ก่อน (รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 8 หน้า 134-135) 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้ผู ้ยื ่นคำขอ             
เสียสิทธิในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จึงมีความประสงค์ขอปรับปรุงตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ 39 ระดับปฏิบัติการ ให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ไปยังสำนักงาน กคศ. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ             

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทำหนังสือขอปรับปรุง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ 39 ระดับปฏิบัติการ ให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ    
ไปยังสำนักงาน กคศ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. การขอปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช้ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทำหนังสือขอปรับปรุงตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ 39 ระดับปฏิบัติการ ให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ    ไปยัง
สำนักงาน กคศ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ   
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4.10  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติให้ดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อน

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
ประเภท 

ตำแหน่ง 

ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/สังกัด 

1 นางบุษบา เวียงนนท์  
 

 นักทรัพยากรบุคคล 
 

วิชาการ ปฏิบัติการ อ 23 บริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

 

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 

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัย ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชำนาญการ ซึ่งกำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว จำนวน 1 
ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
ประเภท 

ตำแหน่ง 

ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/สังกัด 

1 นางบุษบา เวียงนนท์  
 

 นักทรัพยากรบุคคล 
 

วิชาการ ปฏิบัติการ อ 23 บริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์ขอนับระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งในสายงานที่เกื ้อกูลกับตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน เนื่องจากข้าราชการผู้ขอรับการประเมินรายดังกล่าว              
เคยดำรงตำแหน่งในระดับ 5 สายงาน 1 – 2 มาก่อน ซึ่งสามารถนำ ว 10/2557 มาลดมาตรฐานตำแหน่ง ว 8/2556 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ จากวุฒิปริญญาตรี ต้องดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งครบ 2 ปี การเลื่อนต้องมีระยะเวลา            
ในการดำรงตำแหน่งครบ 6 ปี ตามวุฒิปริญญาตรี ดังนั้นยังคงขาดอีก 4 ปี ให้นำสายงาน 1 – 2 ที่เคยดำรงตำแหน่ง              
ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ที่มีวุฒิตรงตามมาตรฐานตำแหน่งสามารถนำมานับได้ครึ่งหนึ่ง  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 9 
หน้า  136-146) 

 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน   
ผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย  

1) นายสมหมาย  เทียนสมใจ       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          ประธานกรรมการ                 
                                                             ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      

2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ                 
                                                             ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      

3) นางวลีพร  ภาคภูมิ               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการและเลขานุการ 
4) นางฐิติพร  เมธเมธี               นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                 เลขานุการ 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการตามประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้เป็นไป
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา โดยอนุโลม 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประเมิน บุคคลและ

ผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล
ชำนาญการ) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
ประเภท 

ตำแหน่ง 

ระดับ 

ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง
เลขที ่

กลุ่ม/สังกัด 

1 นางบุษบา เวียงนนท์  
 

 นักทรัพยากรบุคคล 
 

วิชาการ ปฏิบัติการ อ 23 บริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 
2. การนับระยะเวลาการดำรตำแหน่งในสายงานที่เกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนและ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล
ชำนาญการ) 

3. รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.11  เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้          
                     ในบัญชีอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 

                                           ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการดำเนินการนำรายชื ่อผู ้สอบแข่งขันได้                 

ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 30 นโยบายและแผน สพป.กาญจนบรุี เขต 3  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา 53) 

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

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ
วินิจฉัย ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื ่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้  
นำตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือใช้ในการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขัน
ได้ ในบัญชีหนึ่ง มาข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/สังกัด 
ส่วนราชการ 

ที่จะขอใช้บัญช ี

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 19 บริหารงานบุคคล 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

กรมสรรพากร 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 30 นโยบายและแผน 
/สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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2. บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมสรรพากร และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย            
ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งตามที่ขอใช้บัญชีดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

ที ่
ลำดับที่ 

ขึ้นบัญชี (เดิม) 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 66 นางสาวสาวิตรี  ช่วยด ู รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ของสำนักงาน เลขาธิการสภา
การศึกษา 

2 67 นายอนุสิทธิ์  บุญมา 
3 68 นายธนสาร  รักษี 
4 69 นางสาวภัทราวดี  ผลโภค 
5 70 นางสาวณัฐพร  ฉัตรหิรัญรัตน์ 
6 72 นางสาวพัชรภรณ์  รอดเพชร 
7 74 นางสาวสิตานัน  รักษ์กำปั่น 
8 75 นายขจรวิทย์  สมศรี 
9 76 นางสาวกาญนา  โพธิ์ฆัง 

10 77 อภิศักดิ์  พันสาย 
 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

ที ่
ลำดับที่ 

ขึ้นบัญชี (เดิม) 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 30 นางสาววรกมล  เบ็ญจาธิกุล รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ของกรมสรรพากร 2 31 นายเอกชัย  สถิตกุลรัตน์ 

3 32 นางสาวปิ่นนัดดา  ราชคมน์ 
4 33 นางสาวกิตติคุณ  หล้าเต็น 
5 34 นายวิทยา  วิทยอภิบาล 
6 35 นายอภิสิทธิ์  นิตยะ 
7 36 นางสาวภาษิตา  ปราการะนันทน์ 
8 37 นางสาวบงกช  เยาวรัตน์ 
9 38 นายปองคุณ  เดชะคุณาพงษ์ 

10 40 นางสาวกาญจนทิพา  บัวขวัญ 
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ที ่
ลำดับที่ 

ขึ้นบัญชี (เดิม) 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 104 นานธนกร  ศรีฤทธิประดิษฐ์ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2 105 นายอัยยรัช  สิทธุรา 
3 106 นายสัณฐิติ  ตันอุตม์ 
4 107 นายอุดมพร  วังสว่าง 
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ที ่
ลำดับที่ 

ขึ้นบัญชี (เดิม) 
ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

5 108 นายณฉัตร  กูเกียรติกาญจน์ 

 

6 109 นางสาววรางคณา  ช่วยคำแก้ว 
7 110 นายวงศ์วริศ  ลภัสอธิวัฒน์ 
8 111 นายไกรวิทย์  พระสว่าง 
9 112 นายนิธิศ  พงษ์ชุติสรา 

10 113 นางสาววริษฐา  ศรีศาสนานนท์ 
 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการกำหนดปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกผู้สอบ
แข่งขันได้ เพ่ือมาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ที ่ แผนการดำเนนิการ กำหนดการ 
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่  4  ตุลาคม  2564 
2 รับสมัคร วันที่  11 - 15  ตุลาคม  2564 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  19  ตุลาคม  2564 
4 ดำเนินการคัดเลือก วันที่  25  ตุลาคม  2564 
5 ประกาศข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่  26  ตุลาคม  2564 
6 รายงานตัวเพ่ือให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งฯ วันที่  1  พฤศจิกายน  2564 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ             
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้                 
ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กำหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดโดยอนุโลม ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้น

บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามปฏิทินการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ที ่ แผนการดำเนนิการ กำหนดการ 
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่  4  ตุลาคม  2564 
2 รับสมัคร วันที่  11 - 15  ตุลาคม  2564 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  19  ตุลาคม  2564 
4 ดำเนินการคัดเลือก วันที่  25  ตุลาคม  2564 
5 ประกาศข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่  26  ตุลาคม  2564 
6 รายงานตัวเพ่ือให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งฯ วันที่  1  พฤศจิกายน  2564 

 
2. ให้ผู ้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. เห็นชอบในหลักการกรณีที่มีตำแหน่งว่างในตำแหน่งที่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดำเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างตามลำดับการขึ้นบัญชีเป็น     
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.12 เรื่อง    การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 1 ราย   

 

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 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. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที ่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นั้น 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่ามีผู้บริหารสถานศึกษายื่นคำร้องขอย้ายมา
ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตามที่ได้ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม 
จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดยมีผู้ประสงค์ขอย้าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการ
ย้าย และเสนอต่อคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตาม
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายละเอียดข้อมูลการประเมินศักยภาพของผู้ปร ะสงค์   
ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ซึ่งเป็นข้อมูลผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประเมินศักยภาพดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 10 หน้า 147-151)    
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กาญจนบุรี ได้ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย และจัดลำดับ       
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เรียบร้อยแล้ว             
ซึ่งถือว่ากระบวนการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ดังนั้น จึงประสงค์ขอให้พิจารณาตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด และพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมทัง้สิ้น จำนวน 13 ราย ทั้งนี้ หากมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย 
ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน พร้อมให้ความเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 

2564 ได้ตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)  จำนวน 1 ราย ได้แก่       
นายสามารถ  จันหา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการพิจารณาย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
  
มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.13  เรื่อง การร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขอให้พิจารณาการร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) ราย นายทินกร ชูช่วย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

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 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. นายทินกร ชูช่วย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ต่อประธาน กศจ.กาญจนบุรี กรณีการพิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา)  โดยขอให้มีการเพิกถอนมติ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
และขอให้มีการพิจารณาย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้วจึงพิจารณา
บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกภายหลังจากการย้าย (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11 หน้า 152-
158)    

2. นายทินกร ชูช่วย แจ้งว่าได้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยยื่นคำร้อง
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เนื่องจากถือว่าตนเองเป็นผู้มี
คุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้าย ซึ่งในหลักเกณฑ์กำหนดว่าผู้ขอย้ายจะต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อย
กว่า 12 เดือน โดยให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้อง
ไม่ติดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายทินกร ชูช่วย ให้เหตุผลว่าตนเองได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 585/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 
2563 แต่ตนเองไม่ได้รับการพิจารณาย้าย ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ไม่ปรากฎข้อมูลคำร้องขอย้ายของผู้บริหาร
สถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เนื่องจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม อกศจ.กาญจนบุรี           
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จึงทำให้มิได้มีการพิจารณากลั่นกรองการย้ายในตำแหน่ง
รองผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่จะพิจารณาว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้ายนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือไม่  

ดังนั้น จึงถือว่า กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มิได้มี
เจตนาที่จะไม่พิจารณาการย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูล
ของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงได้มีมติอนุมัตินำตำแหน่งว่างไปใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่อง การร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  แล้ว  เห็นว่า 
เนื่องจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่มีคำร้องและข้อมูลการย้ายของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอให้ที่ประชุม อกศจ. พิจารณา โดยตาม
ข้อเท็จจริงมีคำร้องขอย้ายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แต่ทาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ อกศจ.พิจารณา โดยที่ประชุมได้อภิปรายและ   
มีประเด็นเสนอ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นที ่ 1 ถ้าเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ยกคำร้องทุกข์และให้บรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้ร ับการคัดเล ือก             
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาต่อไป 

ประเด็นที่ 2 หากคำร้องทุกข์มีผลขอให้ สพม.กาญจนบุรี ทบทวนและจัดทำข้อมูลเสนอให้ อกศจ.พิจารณา 
หากมีผลและพิจารณาแล้วให้หารือ ก.ค.ศ. ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ร้องทุกข์ และให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง       
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกไป
ก่อน 

ถ้า ก.ค.ศ. ตอบมาว่าไม่สามารถย้ายได้ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 5 ราย ได้
ต่อไป  

ที่ประชุม อกศจ.กาญจนบุรี ได้พิจารณาอย่างรอบด้านครบถ้วน จึงมีมติให้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี 
พิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 2 กรณี ดังนี้ 

1. ยกคำร้องทุกข์ เนื่องจากอำนาจหน้าที่ของ อกศจ. และ กศจ. คือการพิจารณาการย้ายจากคำร้อง            
ขอย้ายและข้อมูลที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอมาเท่านั้น ซึ่งในการประชุม อกศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 และในการประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2564               
ไม่ปรากฎว่ามีข้อมูลคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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กาญจนบุรี เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณา ของ อกศจ. และ กศจ. จึงทำให้มิได้มีการพิจารณากลั่นกรองการย้ายในตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา หรือ 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ทำหนังสือหารือคุณสมบัติของผู้ขอย้ายไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอย้ายหรือไม่ อย่างไร 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอให้ กศจ. พิจารณา ดังนี้ 
1. ให้มีการเพิกถอนมติ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 

และให้มีการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามสัดส่วนที่กำหนด  ให้เรียบร้อย
แล้วจึงพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกภายหลังจากการย้าย หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด 

2. ให้ยกคำร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั ้นพื ้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา)  และให้บรรจุและแต่งตั ้งผู ้ได้รับ         
การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564  หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

3. ในกรณีหากคำร้องทุกข์มีผล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ทำหนังสือหารือ
คุณสมบัติของผู้ขอย้ายไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอย้ายหรือไม่  โดยให้
ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ออกไปก่อน  หาก ก.ค.ศ. ตอบข้อหารือ กรณี ราย นายทินกร ชูช่วย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ขอให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามผลการตอบหารือจาก ก.ค.ศ.  โดยเร็ว ตามที่ อกศจ.
กาญจนบุรี เสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

ความเห็น กศจ.กาญจนบุรี 
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี ได้ปรึกษาหารือ เรื่อง การร้องทุกข์ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
แล้ว  มีมติเป็น 2 ผ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายที ่ 1  จำนวน 6 เสียง  เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการประเมินศักยภาพ ไม่นำเสนอคำร้องและข้อมูลการย้ายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม อกศจ. กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง 
จึงมีมติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 5 ราย ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 

1. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 
2. นายสนธิ  ภูละมุล 
3. นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร 
4. นายสุรินทร์ จารย์อุปการะ 
5. นายโอภาส เจริญเชื้อ 
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6. นายบุญชู  วิวัฒนาทร 
 

ฝ่ายที ่ 2  จำนวน 7 เสียง  เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการประเมินศักยภาพ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอ
ย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2564 หน้า 4 ข้อ 2 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งว่า ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีผู ้ยื ่นคำร้องขอย้าย หรือมีแต่คุณสมบัติไม่ครบ  ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินศักยภาพ  ได้จัดส่งข้อมูลของผู้ยื ่นคำร้องขอย้าย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามคะแนนประเมิน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เสนอ
ให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการย้ายภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2564   (ซึ่งการเสนอข้อมูลการย้ายเกินกำหนด
ระยะเวลาการพิจารณาย้าย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

จึงมีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หารือ ก.ค.ศ.  ดังนี้ 1) กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย 
เสนอให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการย้ายภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2564  และ 2) กรณีท่ี กศจ.กาญจนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย ไปใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ประเภทมัธยมศึกษา) เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  ประกอบด้วย 

1. นายชำนาญ ชื่นตา 
2. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว 
3. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ 
4. นายสุรสีห์ พลไชยวงศ์ 
5. นายชนะ อปราชิตา 
6. นายอนันต์  กัลปะ 
7. นายธัญ  สายสุจริต 

 
มติ กศจ.กาญจนบุรี    

ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  จึงมีมตใิห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หารือ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
1. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอย้ายตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย เสนอให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการย้ายภายหลังวันที่ 30 กันยายน 
2564  

2. กรณีที่ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติให้นำ
ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย ไปใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา) เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
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4.14  เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขอให้พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 5 ราย 
                  

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ฯ 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 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. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564 ได้มีมติอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้าย 
กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 
26 ราย ไปแล้วนั้น  

ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายในครั้งดังกล่าวนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่ได้นำเสนอ 
ข้อมูลผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา เนื่องจากการพิจารณาคุณสมบัติ            
ผู้ขอย้ายเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะพิจารณาว่าคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือไม่  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีหนังสือแจ้งว่าได้จัดทำข้อมูลการประเมินศักยภาพ 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ที่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน              
5 ราย เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้ายในขณะที่ยื่นคำร้องขอย้าย 
ว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ เนื่องจากติดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง จึงทำให้มีผู้ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564  (รายละเอียดดังเอกสาร
ลับ)  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จะต้องดำเนินการพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

จึงเห็นสมควรหารือ ก.ค.ศ. ว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทั้ง 5 ราย ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้าย
หรือไม่ หากมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอย้ายได้ จะสามารถนำคำร้องขอย้ายมาพิจารณาภายหลังจากวันที่ 
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30 กันยายน 2564 ได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ หาก ก.ค.ศ. 
พิจารณาและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอย้ายและสามารถดำเนินการพิจารณาย้ายได้ภาย หลัง
จากวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา 2 กรณี ดังนี้ 
1. ให้ยกคำร้องทุกข์ โดยไม่มีเหตุให้นำเรื่องร้องทุกข์มาพิจารณาทบทวน เนื่องจากในการพิจารณาย้าย

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่ได้นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. เพื่อพิจารณาการย้าย 

2. หากจะนำคำร้องขอย้ายมาพิจารณา มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือหารือ
ไปสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อหารือว่าผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทั้ง 5 ราย ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายหรือไม่               
หากมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอย้ายได้ จะสามารถนำคำร้องขอย้ายมาพิจารณาภายหลังจากวันที่ 30 
กันยายน 2564 ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอ กศจ.โปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ยกคำร้องทุกข์ โดยไม่มีเหตุให้นำเรื่องร้องทุกข์มาพิจารณาทบทวน เนื่องจากในการพิจารณาย้าย

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไม่ได้นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. เพื่อพิจารณาการย้าย 

2. หากจะนำคำร้องขอย้ายมาพิจารณา มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือหารือไป
สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อหารือว่าผู ้ยื ่นคำร้องขอย้ายทั้ง 5 ราย ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายหรือไม่               
หากมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอย้ายได้ จะสามารถนำคำร้องขอย้ายมาพิจารณาภายหลังจากวันที่ 30 
กันยายน 2564 ได้หรือไม่ อย่างไร 
                      ตามท่ี อกศจ.กาญจนบุรี เสนอหรือไม่ หรือจะเห็นเป็นประการใด 

  
มติ กศจ.กาญจนบุรี    

ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  จึงมีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  หารือ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
1. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้จัดทำข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอย้ายตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย เสนอให้ กศจ.กาญจนบุรี พิจารณาการย้ายภายหลังวันที่ 30 กันยายน 
2564  

  2. กรณีที่ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติให้นำ
ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย ไปใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา) เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
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4.15  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 6 ราย และสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที ่

 
สถานศึกษา 

 
อำเภอ 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้ดำรงตำแหน่ง 

ลำดับที่ 
ขึ้นบัญชี 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 วัดเบญพาด พนมทวน 3861 นางสาวสุนิษา  แสงแพร 57 409 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 บ้านซองกาเรีย สังขละบุรี 1056 นายจีระยุทธ ธรรมชาติ 60 474 
3 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี 1244 นายภูริทัต  แย้มกล่ำ 59 1,013 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
4 ป่าไม้อุทิศ 15 

(บ้านม่วงเฒ่า) 
หนองปรือ 3548 นางสาวสายสุนีย์  ปทุมสูตร 62 1,112 

5 บ้านหนองกร่าง บ่อพลอย 3422 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส  แก้วดวง 61 247 
6 อนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ 3462 นายอภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 58 315 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
1 วิสุทธรังษี  

จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่าม่วง 33212 ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์  โสเสมอ 43 4,012 

2 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ท่าม่วง 33123 นางสาวเกสร  พุทธรักษา 44 1,278 

3 เทพมงคลรังษี เมือง
กาญจนบุรี 

32755 นายสันทัด  นิลรอด 45 1,703 

4 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ท่าม่วง 37060 นายสุริยะ  ภูฆัง 48 1,278 

5 ประชามงคล หนองปรือ 114673 นายประเชิญ  ศรีคูบัว 49 1,436 
 

 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 133) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ผู้ได้รับ   
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจาการพิจารณารับย้ายมาขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 
อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่งเลขท่ี ตำแหน่ง 
จำนวน
นักเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 วัดเบญพาด พนมทวน 3861 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 409 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 บ้านซองกาเรีย สังขละบุรี 1056 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 474 
3 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี 1244 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,013 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
4 ป่าไม้อุทิศ 15  

(บ้านม่วงเฒ่า) 
หนองปรือ 3548 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,112 

5 บ้านหนองกร่าง บ่อพลอย 3422 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 247 
6 อนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ 3462 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 315 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
1 เทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรี 32755 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,703 
2 ร่มเกล้า กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 34036 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,006 
3 ประชามงคล หนองปรือ 114673 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,436 
4 วิสุทธรังษี  

จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่าม่วง 33212 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4,012 

5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

ท่าม่วง 33123 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,278 

6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

ท่าม่วง 37060 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,278 

 
 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำหนังสือเรียกตัวให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษามารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 11 ราย มี
รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่

 
สถานศึกษา 

 
อำเภอ 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้ดำรงตำแหน่ง 

ลำดับที่ 
ขึ้นบัญชี 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
1 วัดเบญพาด พนมทวน 3861 นางสาวสุนิษา  แสงแพร 57 409 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 บ้านซองกาเรีย สังขละบุรี 1056 นายจีระยุทธ ธรรมชาติ 60 474 
3 วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี 1244 นายภูริทัต  แย้มกล่ำ 59 1,013 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
4 ป่าไม้อุทิศ 15 

(บ้านม่วงเฒ่า) 
หนองปรือ 3548 นางสาวสายสุนีย์  ปทุมสูตร 62 1,112 

5 บ้านหนองกร่าง บ่อพลอย 3422 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส  แก้วดวง 61 247 
6 อนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ 3462 นายอภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 58 315 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
1 วิสุทธรังษี  

จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่าม่วง 33212 ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์  โสเสมอ 43 4,012 

2 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ท่าม่วง 33123 นางสาวเกสร  พุทธรักษา 44 1,278 

3 เทพมงคลรังษี เมือง
กาญจนบุรี 

32755 นายสันทัด  นิลรอด 45 1,703 

4 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุร ี

ท่าม่วง 37060 นายสุริยะ  ภูฆัง 48 1,278 

5 ประชามงคล หนองปรือ 114673 นายประเชิญ  ศรีคูบัว 49 1,436  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้

ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 6 ราย และสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เห็นสมควรตามที่เสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 6 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึ กษา จำนวน 5 ราย          
ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2564  

2. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

3. ให้นำตำแหน่งที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งส่งกลับคืนไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพ่ือให้ดำเนินการต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
ที่ประชุม กศจ.กาญจนบุรี  มีมติ ดังนี้ 
1. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 6 ราย ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2564  และให้
ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 ราย ออกไปก่อน  จนกว่า ก.ค.ศ.จะตอบข้อหารือ  กรณีที ่ กศจ.กาญจนบุรี                 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย    
ไปใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ ้น จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา) เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

2. หาก ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งว่า ตามท่ี กศจ.กาญจนบุรี มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564 ให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายไปใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับ         
การคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 6 อัตรา เป็น ไปด้วยชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทันที  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีไม่ต้องบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมในครั้งถัดไป   
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4.16 เรื่อง   การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1   จำนวน  11  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จำนวน 3  ราย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จำนวน 2  ราย 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน 1  ราย 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4    จำนวน 1  ราย 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี               จำนวน 4  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

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

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง    
ครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/ 16427 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  
2564 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 

4. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0208.2/13251 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู    
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
โครงการกำหนด (รอบที่ 1) 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564  มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข        
ในการจัดสรรคืนอัตราของ ก.ค.ศ. สำหรับใช้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด  จำนวน 2  รอบ  โดยกำหนดให้ กศจ. ดำเนินการบรรจุรอบแรกภายในเดือนตุลาคม และรอบที่ 2 ดำเนินการ
บรรจุภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
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2. สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด (รอบที่ 1)  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 11 ราย ดังนี้ 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1   
 1.นางสาวกานติมา อินทร์แป้นพะเนา  วิชาเอกภาษาไทย 
 2.นางสาวสุดารัตน์ แสงสุริยะ   วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 3.นายพงศธร  พวงทอง              วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

  

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 1.นางสาวจิราพรรณ รักคง   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 
 2.นางสาวชญาญ์นันท์ แก้วทองพันธ์  วิชาเอกสังคมศึกษา 

  

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 1.นายคุณภัค บวรพิพัฒนวงศ์   วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

  

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 1.นางสาวปัทมวรรณ ทองพันธ์   วิชาเอกภาษาไทย 

 

สพม.กาญจนบุรี 
          1.นางสาวชนากานต์ กลัวผิด   วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 2.นางสาวณัฐนันท์ พิมพ์เพชร   วิชาเอกภาษาไทย 
 3.นางสาวเบญญา ลิ้มพันทอง   วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 4.นายถาวรรัตน์ มหาศาล    วิชาเอกสังคมศึกษา 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ส่งรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ.๒๕๖4 รอบที่ 1   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 
1 บ้านท่าหว ี เมืองกาญจนบุร ี 354 ภาษาไทย  
2 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ท่าม่วง 2348 ภาษาไทย  
3 วัดหนองเสือ ท่าม่วง 1555 ภาษาไทย  
4 บ้านหัวนา เมืองกาญจนบุร ี 3254 คณิตศาสตร ์  
5 อนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง 1346 คณิตศาสตร ์  
6 อนุบาลวัดไชยชุมพล ชนะสงคราม เมืองกาญจนบุร ี 295 ภาษาอังกฤษ  
7 วัดถ้ำอ่างหิน ด่านมะขามเตี้ย 898 ภาษาอังกฤษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 
1 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2116 สังคมศึกษา  
2 วัดกระตา่ยเต้น ท่ามะกา 2427 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 
1 บ้านห้วยกบ สังขละบรุ ี 4926 ภาษอังกฤษ  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 
1 บ้านบะลังกา เลาขวัญ 4439 ภาษาไทย  
2 บ้านน้ำลาด เลาขวัญ 4279 ภาษาไทย  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 
1 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 32815 ภาษาไทย  
2 ประชามงคล หนองปรือ 1128 ภาษาไทย  
3 ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี ทองผาภูม ิ 33369 สังคมศึกษา  
4 ประชามงคล หนองปรือ 32961 สังคมศึกษา  
5 พระแท่นดงรังวิทยาคาร  ท่ามะกา 103469 คณิตศาสตร ์  
6 ไทรโยคมณีกาญจน ์ ไทรโยค 117357 คณิตศาสตร ์  
7 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา 125138 ภาษาอังกฤษ  

                 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น      
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด (รอบที่ 
1)  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว  จึงเห็นควร บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตาม
ปฏิทินที่ สพฐ. กำหนดต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 12 หน้า 159-161) 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จำนวน  
11  ราย  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564             

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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4.17  เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขอให้พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะใช้สำหรับการย้าย และใช้สำหรับการบรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือใช้สำหรับการคัดเลือก (กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ
และแต่งตั้ง) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี                  
 

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 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 หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ ง.) ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง       
เพ่ือใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

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

กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง           
ที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 

2) การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใช้รับย้ายหรือที่จะใชบ้รรจุ
และแต่งตั้ง โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือตำแหน่งว่าง  
ที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่กำหนดไว้ 

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

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างจาก
การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปจังหวัดอื่น และย้ายกรณีอื่น โดยแยกตามประเภทสถานศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเลข 13 หน้า 162-163) สรุปดังต่อไปนี้ 
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2.1 สถานศึกษาประเภทประถมศึกษา 
 

ที ่ สังกัด  ตำแหน่งว่าง ประเภทประถมศึกษา รวม 
(ผู้อำนวยการสถานศึกษา) (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5 - 5 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3 - 2 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3 - 3 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 8 - 8 

รวมท้ังจังหวัด 19 - 18 
 

2.2 สถานศึกษาประเภทมัธยมศึกษา  
   

ที ่ สังกัด  ตำแหน่งว่าง ประเภทมัธยมศึกษา รวม 
(ผู้อำนวยการสถานศึกษา) (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) 

1 สพม.กาญจนบุรี 2 - 2 
รวมท้ังจังหวัด 2 - 2 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์ (ว 7/2564) ข้อ 7.1.5 

กรณีมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปจังหวัดอื่นย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) เมื่อการ ย้าย 
ตามข้อ 7.1.3 เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. 
แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลา            
ไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วจึงดำเนินการตามข้อ 7.1.1 - 7.1.3 และหากมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายเหลืออยู่             
ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 7.1.4 ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรพิจารณากำหนดสัดส่วน
ของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และท่ีจะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการ
คัดเลือก (กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง) โดยให้พิจารณากำหนดสัดส่วนในภาพรวมของ
จังหวัด โดยแยกตามประเภทของสถานศึกษา ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง  

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้   
ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ 

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบในวันที่ 30 กันยายนของปีที่ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ 
ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่ง
ว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็ นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขอเสนอ กศจ. พิจารณา ดังนี้ 
1. กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับ 

การคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก (กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง)  
1) สถานศึกษาประเภทประถมศึกษา 

ที ่ ตำแหน่ง 
การกำหนดสัดส่วน 

หมายเหตุ รวมท้ังจังหวัด รับย้าย บรรจุ/คัดเลือก 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 19 10 9 ไม่มีบญัชีผู้รอการบรรจ ุ
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - - - มีบัญชีผู้รอการบรรจ ุ

2) สถานศึกษาประเภทมัธยมศึกษา 

ที ่ ตำแหน่ง 
การกำหนดสัดส่วน 

หมายเหตุ รวมท้ังจังหวัด รับย้าย บรรจุ/คัดเลือก 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 1 1 ไม่มีบญัชีผู้รอการบรรจ ุ
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - - - มีบัญชีผู้รอการบรรจ ุ

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน ภายหลังจากมีมติอนุมัติ        
ไม่เกิน 3 วัน โดยให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้จัดส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปิดประกาศ  
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และประกาศทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แล้วจึงดำเนินการตามข้อ 7.1.1 - 
7.1.3 ตามลำดับต่อไป 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.18  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบท่ี 2) 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 31 ราย ดังนี้ 

ที ่ สังกัด ได้รับการพิจารณาให้ย้าย 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 5  ราย 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 11  ราย 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 5  ราย 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 3  ราย 
5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 7  ราย 
 รวม 31  ราย  

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

พ.ศ. 2551 (มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื ่อง               

การปฏิรูป การศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำ

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

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7316 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 

2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู   ซึ่งยื่นคำร้องขอย้ายไว้ประจำปี พ.ศ. 2564 และยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย และมีคำร้องขอย้ายกรณี
พิเศษ รวมทั้งสิ้น จำนวน 190 ราย สรุปดังนี้ 

ที ่ สังกัด 
คำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) คำร้องขอย้าย 

(กรณีพิเศษ) 
รวม 

คำร้องขอย้าย(ในเขต) คำร้องขอย้าย(ต่างเขต) 
1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 35 25 2 62 
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 13 16 3 32 
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 14 2 - 16 
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 17 7 1 25 
5 สพม.กาญจนบุร ี 23 28 4 55 

รวมท้ังสิ้น 102 78 10 190 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีตำแหน่งว่างสายงานการสอน ที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณารับย้ายได้ 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 อัตรา สรุปดังนี้  

ที ่ สังกัด 
จำนวนตำแหน่งว่าง  

(อัตรา) 
หมายเหตุ 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 13  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 6  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6  
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 9  
5 สพม.กาญจนบุรี 13  

รวมทั้งสิ้น 47  
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบคำร้องขอย้าย คุณสมบัติ และเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้ายตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายที่ประสงค์ย้าย 
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ (ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา) โดยให้สถานศึกษา 
ที่มีผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาย้าย  

2) ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนตำแหน่งว่าง เหตุผลความจำเป็น มาตรฐานวิชาเอกและความต้องการ 
วิชาเอกของสถานศึกษาท่ีมีตำแหน่งว่างเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณารับย้าย 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาให้ค่าคะแนนผู้ขอย้ายตามรายละเอยีด
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด   

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 114/2564 สัง ณ วันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้าย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือนำเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรองต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารเล่มลับ)  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้าย ข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย           
พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาให้ค่าคะแนนตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้าย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
(รอบที่ 2) 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 

2564 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 
ราย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 14 หน้า 164-165) 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้ 
2.1 กรณตีำแหน่งว่างใดที่จะใช้สำหรับรับย้าย หากตำแหน่งว่างนั้นยังเป็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ปรับปรุง 

ตำแหน่งว่างให้เป็น ตำแหน่งครู เพ่ือใช้รับย้าย 
2.2 กรณีตำแหน่งว่างใดที่จะใช้สำหรับบรรจุและแต่งตั้ง หากตำแหน่งว่างนั้นยังเป็น ตำแหน่งครู               

ให้ปรับปรุงตำแหน่งว่างให้เป็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้ง  
๒.3 ให้นำตำแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ หรือมีตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู้ขอย้ายไปดำรง

ตำแหน่ง หรือไม่ตรงตามวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการนำตำแหน่งว่าง 
ไปใช้เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 15 หน้า 166-168)             

๒.4 กรณีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งไม่มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 2 .3 ให้สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. ขออนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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4.19  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีการย้าย      
เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู กรณีการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปกำหนดใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 3 ราย         
 

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 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7316 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 

2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564  

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการย้ายเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อ 11. การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ กำหนดไว้ดังนี้ 

     “ข้อ 11.3 การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา กรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
สำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาใดมีอัตรากำลังเกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
เป็นตำแหน่งที่มีคนครอง ให้เสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการย้าย 
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้นำนโยบายและ
เงื่อนไข ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ นโยบายและเงื ่อนไข
ดังกล่าว  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด” 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามี
สถานศึกษา ที่มีอัตรากำลังเกินกรอบอัตรากำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู กรณีการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตร าเงินเดือนตาม
กรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
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ที่ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

เลขที่ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/สังกดั 

(เดิม) 

เงินเดือน 
เกิน

เกณฑ์ 
โรงเรียน 

กำหนดใหม ่
ขาด

เกณฑ์ อันดับ ขั้น 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 นายบัณฑิต จำปาทอง 

3720800471928 
5228 

(0007009) 
ครู รร.บ้านไร่  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

คศ.1
   

21,660 5 บ้านเขาสามชั้น -1 

2 นายสรรพสิฐ คำอินทร ์
3710600025401 

4884 
(0007652) 

ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

คศ.2 33,920 2 อนุบาลทองผาภูม ิ -2 

3 นางสุรัตน์ บัววัฒนา 
3710600360308 

2019 
(0007714) 

ครู รร.วัดวังก์วิเวการาม  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

คศ.3 38,320 1 บ้านทุ่งก้างย่าง -1 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินกรอบอัตรากำลัง          
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของ
สถานศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ตามที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 
รายดังกล่าว 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยการเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา 

โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

เลขที่ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/สังกดั 

(เดิม) 

เงินเดือน 
เกิน

เกณฑ์ 
โรงเรียน 

กำหนดใหม ่
ขาด

เกณฑ์ อันดับ ขั้น 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 นายบัณฑิต จำปาทอง 

3720800471928 
5228 

(0007009) 
ครู รร.บ้านไร่  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

คศ.1
   

21,660 5 บ้านเขาสามชั้น -1 

2 นายสรรพสิฐ คำอินทร ์
3710600025401 

4884 
(0007652) 

ครู รร.อนุบาลสังขละบุรี  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

คศ.2 33,920 2 อนุบาลทองผาภูม ิ -2 

3 นางสุรัตน์ บัววัฒนา 
3710600360308 

2019 
(0007714) 

ครู รร.วัดวังก์วิเวการาม  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

คศ.3 38,320 1 บ้านทุ่งก้างย่าง -1 

2. ให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 มีคำสั่งให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 

  

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

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติให้หารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท  แต่ประสงค์ขอนำ
วุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีว ิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552                     
เพ่ือไม่ให้เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 จำนวน 1 ราย คือ 
นางสาวสุธาธินี อุดม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านองสิต สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 53 มาตรา 54  มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133)  
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2558                  

เรื่อง  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่า  
ขั้นต่ำ  หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ.2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0213.4/ว17  ลงว ันที ่  21 ต ุลาคม  2548                     
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.4/ว17  ลงว ันที ่  30 กันยายน  2552                  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม 25 53                 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

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

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/621   ลงวันที ่ 26  ธ ันวาคม 2554                    
เรื ่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อน              
วิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

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

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย คือนางสาวสุธาธินี อุดม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านองสิต                 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้ขอมีวิทยฐานะได้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มีวุฒิปริญญาตรี 
และจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์นำวุฒิปริญญาตรี            
มากำหนดเป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                 

ต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ควรหารือ ก.ค.ศ.เรื่องคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านกรณี ผู้มีวุฒิปริญญา
ตรี และปริญญาโท กรณีผู้ขอมีวิทยฐานะประสงค์ขอใช้วุฒิปริญญาตรีเพ่ือกำหนดเป็นคุณสมบัติ ในการขอมีวิทยฐานะครู
ชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ว่าสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมากำหนด เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ กรณีที่ผู ้ขอมีวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ จึงเห็นควรดำเนินการส่งเรื่องหารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 หารือ ก.ค.ศ. เรื่องคุณสมบัติและการใช้สิทธิ์ในการขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ของนางสาวสุธาธินี 
อุดม ว่าสามารถนำวุฒิปริญญาตรีมากำหนดเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์               
ว 17/2552 ได้หรือไม่ และหากกระทำได้จะไม่เกินระยะเวลาในการใช้สิทธิ ์การขอมีวิทยฐานะช่วงเปลี ่ยนผ่าน          
ตามหลักเกณฑ์ว 21/2560 ใช่หรือไม ่

  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  7 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน   1  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   3  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี            จำนวน   3  ราย  
 

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

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

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

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

เรื่อง การประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
5.หนังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  ศธ 0216.3/ว 21ลงว ันท ี ่  9  ธ ันวาคม 2559                           

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

เรื ่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีว ิทยฐานะครูชำนาญการและ           
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  7 ราย  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 ด้าน
ผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน  7  ราย   ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  1 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ธันยรัศมิ์ วิเศษสิงห ์
ครู ร.ร.บ้านหนองโสน 
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 
 

ภาษาอังกฤษ/ 
17 ก.ย. 2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหนองโสน   ผู้อำนวยการ ประธาน 

2.นางจงรัก นุ่นคง 
 ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.น.ส.นภัชชา แดนพันธ์  
ครู ร.ร.บ้านหนองปล้อง 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  3 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายทวีศิลป์  อัยวรรณ 
รอง ผอ.รร.บ้านท่าดินแดง                  
ค.บ.(ภาษาไทย-ประวัติศาสตร์)    
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/                   

30 ก.ย.2564 

1.ผอ.ร.ร.บ้านท่าดินแดง                                      ผู้อำนวยการ ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ                                 
ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย (ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

2. น.ส.สาวติรี   
            ตันกิตติมงคล              
ครู รร.บ้านกุยแหย่                     
บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)                    
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)             

คอมพิวเตอร/์ 
27 ก.ย. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

 2.นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์                      
ผอ.รร.บ้านนามกุย 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ                      
ครู รร.วัดปรังกาสี  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาคอมพิวเตอร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายอนุชา  บุญสุข              
ครู รร.บ้านเกริงกระเวีย                     
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)             

วิทยาศาสตร์/ 
5 ต.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านเกริงกระเวีย ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายธานินทร์  อุ่นใจ                       
ผอ.รร.บ้านยางขาว 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางทับทิม  มาสูงเนิน                      
ครู รร.บ้านเกริงกระเวีย  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.ดาวเรือง  โหง่นคำ 
ครู ร.ร.ประชามงคล 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
พิเศษ 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป/ 

1 ก.ค. 2564 

1. ผอ.ร.ร.ประชามงคล ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางโสภี  สิงห์จันทร์ 
ครูร.ร.เทพมงคลรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

  สาขา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางเรืองรำไพ  กัณหา 
 ครู ร.ร.หนองรีประชานิมิต 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

  สาขา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 



79 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

2. นายสมนึก  ชาวสวน 
ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวทิยาคาร 
ศศ.บ. จิตรกรรม 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ศิลปะ/ 
1 ตุลาคม 2564 

1. ผอ.ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายอำนาจ  ประทุมทาน 
ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขา ศิลปะ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายชาญชัย  คูณทา 
ครู ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 สาขา ศิลปะ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. นายชญาณ์นันทน์   
        นงค์ทอง 
ครู ร.ร.เทพมงคลรังษี 
กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

จิตวิทยาการแนะ
แนว/ 

16 ก.ย. 2564 

1. ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.พัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง 
รองผอ.ร.ร.วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางธนัฏฐา  เหรียญเครือ 
ครู ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สาขา จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  นำเสนอแล้ว 
เห็นว่า        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
จำนวน 7 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ  (1) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และ(3) 
ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ สอดคล้อง
กับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

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

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7  ราย 

2. มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

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

                                        ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  5  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. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.3/1444 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2559 เรื่อ ง 

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

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

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับการประเมิน
และเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  5 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 
1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  5  ราย ดังนี ้

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 5 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายนรากร  สุขวิสิฎฐ์              
ผอ.รร.บ้านทุ่งเสือโทน                    
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)                              
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

บริหาร
สถานศึกษา/           

22 ก.ย.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ 
ผอ.ร.ร.บ้านเกริงกระเวีย (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         
 
 

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

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

2. นางแสงระวี   
           สุขประเสริฐ              
ผอ.รร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง                   
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)     
กศ.ม.(เทคโนโลยทีางการศกึษา)                               

บริหาร
สถานศึกษา /          

28 ก.ย.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายอรัญ  ร่วมสุข 
ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)  

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายเจนวิทย์  จงใจ 
ผอ.ร.ร.บ้านสามัคคีธรรมานุสรณ ์
 (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

3. นายสุวรรณวตัต์   
              ปาละรัตน์              
ผอ.รร.บ้านสารวัตร                   
กษ.บ.(ภาษาไทย)        
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)           

บริหารสถานศึกษา/           
28 ก.ย.2564 

 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
  

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายอรัญ  ร่วมสุข 
ผอ.ร.ร.บ้านบ้องตี้ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายเจนวิทย์  จงใจ 
ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร.บ้านสามัคคีธรรมานุสรณ์ 
 (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

4. นายรังสรรค์  สายมี              
ผอ.รร.บ้านห้วยเขย่ง                   
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)       
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)                               

บริหาร
สถานศึกษา/           

28 ก.ย.2564 
 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.นายโสภณ  เรืองบุญ 
ผอ.ร.ร.สมาคมป่าไม้ ฯ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

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

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

5. น.ส.วิไล  คำสรุันทร์              
ผอ.รร.วัดปากกิเลน                   
วท..บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)                  
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                               

บริหาร
สถานศึกษา /          

30 ก.ย.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายคชธร  คชพันธ์ 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาซิว (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)        

ผู้อำนวยการ กรรมการ 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อ ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  5  ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 

3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 5 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 
 



82 
 

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

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  5  ราย 

2. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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4.23 เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและ   
                                     บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) 
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  1  คณะ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(มาตรา 54) 
2. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 0216.4/ว 17 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552               

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการชุดที่ 2  ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2552 กำหนดให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี
รายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ ก.ค.ศ. กำหนดตามความเหมาะสม  จำนวนคณะกรรมการ 1 คณะ 6 คน โดยมีสัดส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
                        1) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด จำนวน 2 คน 
                        2) ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง สพท. ของผู้ขอ จำนวน 2 คน 
                        3) ผู้ทรงคุณวุฒิใน สพท.เดียวกับผู้ขอ จำนวน 2 คน (กรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิใน สพท.เดียวกับผู้ขอให้
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่าง สพท. แทน) 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0216.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง     
การประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2    

(จากคณะกรรมการชุดที ่ 1) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น        
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และให้ดำเนินการประเมินด้านที่ 3 ต่อไป 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน 
ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและ
ประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  เพ่ือประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
และจำนวนผู้รับคำขอรับการประเมิน  (เอกสารลับแจกในที่ประชุม)   ดังนี้ 
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ที ่ ตำแหน่ง / สังกัด 
จำนวนผู้ย่ืนคำขอ 

(ราย) 
จำนวนกรรมการ/

คณะ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 7 6/1 

รวมทั้งสิ้น 
 

 
 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอ

แล้ว  เห็นว่า 
๑. ผู ้ที ่ได้ร ับการเสนอชื ่อ เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการชุดที ่ 2 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งมีความรู้  

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
๒. จำนวนคณะกรรมการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินแต่ละคณะ

เป็นไปตามจำนวนคำขอรับการประเมินและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามท่ีเสนอ 
๒. ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพื้นที่ แทนประธานกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป 

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือให้ประเมินด้านที่  3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ตามท่ีเสนอ 
๒. มอบศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 2 

แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 

3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  7 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน  1 ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเง ินเดือน เง ินว ิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร              

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

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

ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. 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 ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ0216.4/1100 ลงว ันที ่  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 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และ                    
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

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

11. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  ส ั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                    
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื ่อวันที ่ 23 

กันยายน  2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 7 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.อารียา สุขเผือก 
คร ูร.ร.บ้านห้วยตลุง 
บธ.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 97.00 96.00 97.00 96.67 ผ่านการประเมิน 
27 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 85.00 91.00 90.00 88.67 

ด้านที่ 3 100 65 85.00 86.00 89.00  

2. นางพรพรรณ  
          หอมเจริญ 
คร ูร.ร.บ้านหินแด้น 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 96.00 92.00 90.00 92.67 ผ่านการประเมิน 
10 ก.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 93.75 96.25 90.00 93.33 

ด้านที่ 3 100 65 93.00 92.00 91.00  

3. น.ส.ณิชาภา     
          มังกะโรทัย  
ครู ร.ร.หนองบ้านเก่า
สามัคคีค.บ. (การ
ประถมศึกษา)             

ด้านที่ 1 100 65 91.00 92.00 90.00 91.00 ผ่านการประเมิน 
29 ก.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 91.00 92.00 90.00 91.00 

ด้านที่ 3 100 65 92.00 93.00 90.00 
 

 

4. นายพัทธดล   
          บุญรอดดวง 
คร ูร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง 
อศ.บ. (เทคโนโลยีอิเล็ก 
ทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 
ศษ.ม.(การบริหารศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 89.00 88.00 88.00 88.33 ผ่านการประเมิน 
3  ส.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 83.00 84.00 84.00 83.67 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 86.00 86.00  

5. นายก้องศักดิ์  เขียวลือ   
คร ูร.ร.วัดบ้านเก่า 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 90.00 96.00 98.00 94.67 ผ่านการประเมิน 
19  ส.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 85.00 85.00 78.75 82.92 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 81.00 81.00  

6. นางแสงแข   
           บุญรอดดวง           
คร ูร.ร.บ้านบนเขาแก่งเรียง
ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
 

ด้านที่ 1 100 65 87.00 89.00 91.00 89.00 ผ่านการประเมิน 
26 ส.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 84.00 85.00 86.00 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 79.00 85.00 82.00  
   91.00 90.00 90.00  

7. นางนราวดี  บัวทอง               
คร ูร.ร.วัดศรีอุปลาราม 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
 

ด้านที่ 1 100 65 92.00 92.00 95.00 93.00 ผ่านการประเมิน 
3 ก.ย. 2564 ด้านที่ 2 100 65 92.50 96.25 92.50 93.75 

ด้านที่ 3 100 65 91.00 90.00 90.00  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 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. นายกำธร  กัญญา                                
ครู รร.บ้านหินแหลม                          
ครู/ศษ.บ. (การศกึษาปฐมวยั)     
ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา) 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 95.00 96.00 95.33 ผ่านการประเมิน 
16 ส.ค. 2564 ด้านที่ 2 100 65 98.00 96.00 96.00 96.67 

ด้านที่ 3 100 65 94.00 94.00 95.00  

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และเขต 3 นำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  8  ราย มีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  คือ ได้คะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 เป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการ จำนวน  8  ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 8  ราย ให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 ในอัตราเงินเดือนเท่า
เดิม 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน  8 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน  

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

4.25  เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 20  ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จำนวน   10   ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จำนวน    8   ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน    2   ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง   

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

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0216.4/1100 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื ่อง        

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ0216.7/ว 17 ลงวันที ่ 23 กันยายน 2554 เรื ่อง            

การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงขึ้น 

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

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมิน

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของ      
ผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ครั้ งที่ 1-2 และข้อสังเกตของคณะกรรม
ชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายในระยะเวลาที่  
ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 3  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 
ได้รายงานสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับ
การประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  จำนวน   20 ราย ดังนี้ 
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2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด           จำนวน  13   ราย 
2.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด      จำนวน  7   ราย 

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งร ายละเอียด         
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. กรณีท ี ่ผลการประเมินด ้านที ่  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 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  10 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประเมนิใหม่) จำนวน 10 ราย 
1. ว่าท่ี รต.ฤทธิชา บัวศิริ  

ผอ.รร.บ้านหนองไผ่   
ค.บ.(สังคมศึกษา)              
ค.ม.(การบริหารการศกึษา) 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)     

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

44.25 
29 

44.25 
28 

44.25 
27 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 พ.ค.64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 73.25 72.25 71.25 

2. นายกฤตภัค  
       มหาบุญญารักษ์    
ผอ.รร.บ้านหนองหิน       
ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)           
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51 
26 

51 
26 

51 
27 

ผ่านเกณฑ์/ 
3 พ.ค.64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 77 77 78 

3. นางนภสร พุทธรักษา  
ผอ.รร.บ้านหนองกวาง      
ค.บ.(ภาษาไทย)                     
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                           

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

50 
28 

50 
28 

50 
29 

ผ่านเกณฑ์/ 
6 พ.ค. 64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 78 78 79 

4. น.ส.ปรียา  
           พลายพงษา
ผอ.รร.วัดขุนไทยธาราราม 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)                    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

41 
29 

41 
30 

41 
30 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 พ.ค. 64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 70 71 71 

5. นายพจนรินทร์     
      เหลืองอรัญนภา 
ผอ.รร.บ้านเจ้าเณร  
วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)   

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

51 
28 

51 
28 

51 
27 

ผ่านเกณฑ์/ 
27 เม.ย. 64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 79 80 78 

6. นายพนัชกร   
          อ่อนนวล    
ผอ.รร.บ้านพุน้ำเปรี้ยว     
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)      

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45.75 
26 

45.75 
26 

45.75 
25 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 71.75 71.75 70.75 

7. น.ส.นุชสรา บุญลศิ  
ผอ.รร.บ้านเนินไพร   
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์)                    
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.5 
25 

48.5 
26 

48.5 
26 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 73.50 74.50 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 

8 ส.อ.กฤชณรงค ์
               สุภาพ  
ผอ.รร.บ้านทุ่งศาลา     
ศษ.บ.(สังคมศึกษา-
มัธยมศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                              

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

43 
25 

43 
27 

43 
27 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 68 70 70 

9 นายธีรศักดิ์   
          เอิบสภาพ 
ผอ.รร.หนองบ้านเก่าสามัคคี  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)                    

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

44.50 
25 

44.50 
26 

44.50 
26 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 69.50 70.50 70.50 

10 นายโกวิทย์  
        น้อยวิจิตร์   
ผอ.รร.วัดวังขนายทายิการาม   
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษธรุกจิ)                           
ค.ม.(การบริหารการศกึษา)       

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

45 
26 

45 
26 

45 
25 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 71 71 70 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  8 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประเมนิใหม่) จำนวน 6 ราย 
1. น.ส.กิ่งกาญ   

          จงประจันต์ 
ผอ.ร.ร.บ้านสระจันทอง 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.00 
31.00 

47.00 
29.00 

47.00 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 พ.ค. 63/ 
5 ธ.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 78.00 76.00 77.00 

2. นายกิตติศักดิ์   
           ศรีทอง 
ผอ.ร.ร.วัดห้วยตะเคียน 
ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรี) 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

48.00 
27.00 

48.00 
27.00 

48.00 
30.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
7 พ.ค. 64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 75.00 75.00 78.00 

3. น.ส.รสสุคนธ์  มั่นคง 
ผอ.ร.ร.บ้านบึงวิทยา 
ศษ.บ. การสอนคณติศาสตร ์
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

44.50 
28.00 

44.50 
25.00 

44.50 
27.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 72.50 69.50 71.50 

4. น.ส.ธันชนก   
         ดอกพรม 
ผอ.ร.ร.เมตตาจิตต 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

56.00 
29.00 

56.00 
28.00 

56.00 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
28 มิ.ย. 64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 85.00 84.00 84.00 

5. นายจามร   
      วรรณากาญจน ์
ผอ.ร.ร.บ้านอุโลกสี่หมื่น 
คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

53.00 
28.00 

53.00 
25.00 

53.00 
27.00 

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
ภายใน 6 เดือน 

คะแนนรวม 100 70 81.00 78.00 80.00 

6. นายนพดล  เล็กบาง 
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด 
ศษ.บ. สังคมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

44.50 
28.00 

44.50 
27.00 

44.50 
28.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 ก.ค. 64/ 
19 มี.ค. 64 คะแนนรวม 100 70 72.50 71.50 72.50 
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ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   
วุฒิการศึกษา 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
7. น.ส.หทัยรตัน์   

         บญุชัยยะ 
ครู ร.ร.วัดเขาใหญ ่
ค.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
6 ส.ค. 63/ 
25 มิ.ย. 61 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 78.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
8 นายปรีชา  รม่โพธิ์ชี 

ครู ร.ร.อนุบาลวัดลกูแกฯ 
 ศศ.บ. บริหารธุรกจิ 
กศ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

57.50 
31.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
18 ก.ย. 63/ 
20 ส.ค. 61 คะแนนรวม 100 70 83.50 83.50 88.50 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  2 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประเมนิใหม่) จำนวน 2 ราย 
1. นายนริศ  ไชยแก้ว        

ผอ.รร.บ้านท่าดินแดง                 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

44.00 
29.00 

44.00 
29.00 

44.00 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
1 เม.ย.64/      
19 มี.ค.64 คะแนนรวม 100 70 73.00 73.00 73.00 

2. นายกิตติพงษ์   
            แสนพงษ์       
ผอ.รร.บ้านนามกุย                 
ค.บ.(เคมี) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

42.00 
29.00 

42.00 
28.00 

42.00 
29.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ม.ค.64/     
11 ก.ค.62 คะแนนรวม 100 70 71.00 70.00 71.00 

 

 
การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  20 ราย  ดังนี้ 
1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด           จำนวน   13  ราย 
1.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด      จำนวน   7  ราย 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 13 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ทั้งนี้ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 เกิน 1 ขั้น 

3. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ควรให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าว ปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินภายในระย ะเวลาตามที่    
ก.ค.ศ.กำหนด (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน รวม 7 ราย) 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.3  จำนวน 13 ราย ทั้งนี ้ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมิน  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 13  ราย  ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 3  ได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์     
ครั้งหลังสุด สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเดิอน อันดับ คศ. 3 ในอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม  

4. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

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

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  จำนวน 13 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    จำนวน  7 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    จำนวน  2 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี              จำนวน  4 ราย   

 

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

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

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

ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที ่ 14 ธันวาคม 2548 เรื ่อง ปรับปรุง           

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

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขึ้นสูงของอันดับ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย  เป็นผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด   

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกหกเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1-2 ต้องมีคะแนนในแต่ละ
ด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน , ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน) และ
ครั ้งที ่ 3-4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน , ด้าน              
การปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน)  

4. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  13 ราย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 16 หน้า 169-171) ดังนี้ 

 
 
 



94 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  จำนวน 7 ราย 
 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 2 ราย 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 4 ราย 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
1 นายทัตพงศ์  ศรีทอง วัดสาลวนาราม 26 สิงหาคม 2562 
๒ น.ส.นุชนาฏ  ศรีสุข วัดหวายเหนยีว "ปุญสิริวิทยา" 26 สิงหาคม 2562 
3 น.ส.วลิดา  ศรีอินทร์สุทธ์ิ วัดพระแท่นดงรัง 26 สิงหาคม 2562 
4 น.ส.วิชชา  วราพิชญาการ วัดพระแท่นดงรัง 26 สิงหาคม 2562 
5 น.ส.ชนิกานต์  นุชนุ่ม วัดพระแท่นดงรัง 26 สิงหาคม 2562 
6 นายฑิวากร  กิ่งกนก บ้านท่ามะกา 26 สิงหาคม 2562 
7 น.ส.เย็นจิตร  ทองจิตร์ บ้านท่ามะกา 26 สิงหาคม 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
8 นายธัญพิสิษฐ์  นุ่มดี สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 4 ตุลาคม 2562 
9 น.ส.อรยา  สุวรรณอ่อน บ้านจันเดย ์ 4 ตุลาคม 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/อำเภอ วันที่บรรจุ 
10 น.ส.ยุภา  นิยมสุข ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
11 น.ส.ไปรยา  แสงมาศ ร่มเกล้า กาญจนบรุ ี 26 สิงหาคม 2562 
12 น.ส.นภัสสร  มุ่งเมือง ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 6 มิถุนายน 2562 
13 น.ส.จุฑาลักษณ์  เฉลิมธนะกิจโกศล ท่าเรือพิทยาคม 4 ตุลาคม 2562 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน 13 ราย ผ่านการประเมินฯ ทั ้ง 4 ครั้ง            
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง         
ครูผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  13 ราย  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข ้ม ของข้าราชการครูและบุคลากร               

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย 
2. แต่งตั้งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู 

ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน 13 ราย 

 

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  11/2564  วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน  
2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 
 
 
 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายธัญ  สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 






















































































































































