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                      ติดราชการ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่  27   มกราคม  2564  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

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

ผู้มาประชุม 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              

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

(นายสนธิ  ภูละมุล) 
(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)  
(6) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(7) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(8) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

     (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)       
(9) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
(10) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
(11) นายอนันต์  กัลปะ 
(12) นายโอภาส  เจริญเชื้อ 
(13) นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
(14) นายธัญ  สายสุจริต           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(15) นางสาวอรวรรณ  คำมาก   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(16) นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
(17) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
      (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
 

 
 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นางวลีพร  ภาคภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
3. นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายวีระกิจ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5. น.ส.มาริสา  กฤชก้านเหลือง           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศธจ.กาญจนบุรี  
8. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
9. น..ส.ศรัณย์ยมล จินจารักษ์             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
10. นางนันทญาพร  สุชาสันติ          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
11. น.ส.สาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
12.  น.ส.ดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นายชยพล  แพงศรี จพร.ปภ. 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ  ขออนุญาตประธานฯ ให้ตัวแทนของแต่ละเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อได้

ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ติดภารกิจได้มอบหมายให้ นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี     
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียด         
ที่เก่ียวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  - 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2563   
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่ 24  
ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ให้แก้ไขวาระที่ 6.18 หน้า 71  จากเดิม 
             “ก่อนเริ่มประชุม ระเบียบวาระ ที่ ๖.18 การพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานฯ ได้อนุญาตให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม และก่อนการพิจารณาและลงมติให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. และนายธัญ สายสุจริต กรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุด อกศจ.กาญจนบุรีออกจากที่ประชุม เพ่ือมิให้มีการโต้แย้งในเรื่องความไม่เป็น
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กลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทำให้การพิจารณา ทางการปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางและความไม่เป็นธรรมได้  

   

  6.18  เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ลับ) 
 

หลังจากได้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระ ที่ ๖.18  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ  ได้อนุญาตให้     
นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้แทน กคศ. และนายธัญ สายสุจริต กรรมการ และเลขานุการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม  
หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป” 
 

แก้ไขเป็น   6.18  เร ื ่อง  วิน ัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุร ี เขต 1 (ลับ)  
รายละเอียดการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยอยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เล่มที่ 2  นอกนั้นคงเดิม  และให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

4.1    เรื่อง    รับทราบแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ในคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั ้งที ่ 12/2563  เมื ่อวันที ่ 24 
พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายอนันต์  กัลปะ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
และนายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  เป็นอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

บัดนี ้   กระทรวงศึกษาธ ิการ ได ้ส ่งคำส ั ่งคณะกรรมการขับเคล ื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 70/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด      
ลงวันที ่ 28ธันวาคม  2563 แต่งตั ้งให้ นายอนันต์  กัลปะ ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และคำสั ่ง คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 71/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด      
ลงวันที่ 28ธันวาคม  2563 แต่งตั้งให้ นายสมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และนายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี  เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หน้า 114-117) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.2 เรื่อง  รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู                        
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)                               
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่  13/2563 เมื่อวันที่ 24  
ธันวาคม  2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 
11  มกราคม 2564 จำนวน 1 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ราย นายภูริต  
สงวนศักดิ์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิสุทธรังษี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมทั้ง    
ให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ตามคำส ั ่ งสำนักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี  ท ี ่  19/2564 ส ั ่ ง ณ ว ันท ี ่   18  มกราคม 2564               
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2 หน้า 122-123 ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3  เรื่อง  รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม  ครั้งที่6/2563 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 4 อัตรา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่ง
ว่างเรียบร้อยแล้ว   พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564   การนี้ ผู ้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและได้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้ง จำนวน 4 ราย  ตามคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี              
ที่ 4/2564 สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง/กลุ่ม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นางสาวสุพัตรา  โตสุริยวงศ์ 

 
1 

 
อ 6 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

/กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2 นางสาวผุสชา   เนตรแก้ว 

 
3 

 
อ 27 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3 นางสาวภริตา   ทวีศรี 

 
2 
 

อ 27 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
/กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 นายสมศักดิ ์  ทับภู 
 
 

4 
 
 

อ 44 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
/กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  เรื่อง   รับทราบผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

 

ตามที ่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่
สถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะที่ ๑ คณะที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และคณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด 
คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้ งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงาน
ครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและ
แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล          
การปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
ในระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๔ คน เพื ่อประเมินสัมฤทธิผลผู ้อำนวยการสถานศึกษา         
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผล โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ รอบ โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก และประเมิน
ครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนหลัง 

ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ส่งผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562 – 14 พฤษภาคม 2563)  เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแรก และประเมินครั้งท่ี ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
หลังจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย  และทุกรายเป็นผู้ผ่านการประมินทุกราย  ดังนี้ 

 

ลำดับ 
ที ่ 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 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 5 ราย 
1 น.ส.พิมพ์พิชชา   

           บุญสืบสันต ิ
ผอ.รร.บ้านโคราช       

2 น.ส.ศศิมาพร  คชาชัย ผอ.รร.วดัหนองโรง       

3 นายพิรุณ   
      ประภาจิตสุนทร 

ผอ.รร.บ้านวังไผ ่       

4 นายจำเรญิ  ทองศักดิ์ ผอ.รร.บ้านหนองขุย       

5 น.ส.พิชามญช์ุ 
            จันทร์เสียงเย็น 

ผอ.รร.บ้านนาใหม ่       
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ลำดับ 
ที ่ 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 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 ราย 
1 ว่าท่ี ร.ต.พิชญากร ตินโิส ผอ.ร.ร.วังกระแจะ       

2 น.ส.ณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน ผอ.ร.ร.บ้านท่าทุ่งนา       

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

4.5  เรื่อง    แผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
 

สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี  ม ีหน ้าท ี ่อำนวยความสะดวก  และประสานงาน                          
ในการกำหนดการลงพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จัดประชุมชี้แจงการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 20 มกราคม 2564 
และจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ , ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-3, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 4 เขต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ผู้แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รวมจำนวน 25 คน ในห้องประชุม และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออนไลน์ด้วยระบบ Video Call Line จาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไป    
ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาส
ให้กับผู้เรียน ให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่งและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้วยเหตุนี ้จึงได้จัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและภาคประชาชน ขึ้น ซึ่งเป็นแผนการยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน 3 ประเภท  ได้แก่ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 41 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องและขอรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย (สพป.กาญจนบุรี       
เขต 1) , โรงเรียนวัดสระลงเรือ (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) , โรงเรียนบ้านวังสิงห์ (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) และโรงเรียน
อนุบาลบ่อพลอย (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) 

2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องและขอรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม (สพม.เขต 8) 

3. โรงเรียน Stand Alone จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องและขอรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านองหลุ (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) และโรงเรียน      
เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สพป.กาญจนบุรี      
เขต 3)  

(รายละเอียดตาม QR  Code แผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.6  เรื่อง  โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิทินที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเส ือ ยุวกาชาดและกิจการนักเร ียน                 
ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563  ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝัง/สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตอาสาและ
จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ณ สถานที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนด 

2.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชิญผู้รับผิดชอบโครงการประชุมเพื่อดำเนินการจัดโครงการ ศธ.
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ส ่วนภูมิภาค) ในวันจันทร์ ที ่  23 พฤศจิกายน 2563 โดยนายสุทิน แก้วพนา                 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์  

3.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ระหว่างวันที่ 5 – 14 
ธันวาคม 2563  พร้อมรายงานผลตามแบบที่กำหนด ที ่กลุ ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรวบรวมส่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หลังจัดกิจกรรม 15 วัน 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับโรงเรียน
ถาวรวิทยา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวรารามและวัดเทวสังฆาราม  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน รายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 4.1 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 4.2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เช่น การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน , ล้างห้องน้ำ,             

การกำจัดขยะ 
 4.3 กิจกรรมชุมชนร่มเย็น โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดถาวรวรารามและวัดเทวสังฆาราม 

เช่น เก็บกวาดใบไม,้ ล้างห้องน้ำ  
 5. มีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563 
เพ่ิมเติมดังนี ้

ที ่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 

5 – 16 
ธันวาคม 
2563 

 
 

1.ทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน 
2.ทำความสะอาดบริเวณชุมชน
ใกล้เคียง 
 

1,285 คน 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน    
จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
1.โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 
2.โรงเรียนดรุณากาญจนบุร ี
3.โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 

2 1 – 9 
ธันวาคม 
2563 

1.จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
2.จิตอาสาร่วมใจพัฒนารักษา
ความสะอาด 

12,749 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,
เขต 2 และเขต 4  
จำนวน  71 โรงเรียน 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

  3.จิตอาสาเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
4.ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา
พัฒนาตามรอยพ่อ 

  

3 5 – 14 
ธันวาคม 
2563 

1.กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือพ่อ 
2.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ
ลูกเสือ เนตรนารี 
3.จัดนิทรรศการศาสตร์  9 
แขนง 
4.กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
5.กิจกรรมวาดภาพรณรงค์
ป้องกันโรคโควิด 19 
6.กิจกรรมเรียงความวันพ่อ 

14,199 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  
จำนวน 14 โรงเรียน 

4 
 
 

 

5 – 14  
ธันวาคม 
2563 

- กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ทำความสะอาดถนน
ภายในหมู่บ้าน บริเวณลานวัด 
บริเวณริมแม่น้ำ 

940 คน 
 

 

กองกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 13  
จำนวน 16 โรงเรียน 

5 5 – 14  
ธันวาคม 
2563 

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ทำความสะอาดชุมชน 

792 คน สำนักงาน กศน. ทั้ง 13 อำเภอ 

 

6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รวบรวมแบบรายงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในพื้นที่ ส่งไปยังส่งไปสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทราบแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

4.7 เรื่อง  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยใช้รูปแบบโรงเรียนพี่กับโรงเรียนน้อง 
 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนโดยใช้รูปแบบโรงเรียนพี่กับโรงเรียนน้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อยกระดับสถานศึกษา              
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง   ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาส   
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และชุมชน ในการให้บริการ
การศึกษาที ่ม ีค ุณภาพแก่นักเร ียน ตามนโยบายการปฏิร ูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื ่อนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อให้การทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถนำพาให้ประเทศไทยไปต่อ
หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลผลการประชุมองค์การยูเนสโกได้ระบุถึง
เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น วัดผลตามสมรรถนะเด็ก       
มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา โดยหนึ่งในนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการคือ การ “ควบรวม” โรงเรียน
ขนาดเล็กที ่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดนโยบาย               
การดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”  โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณ 
บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม มีหลักการทำโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวม
โรงเรียนเครือข่าย ตามบริบทของพื้นที่ในอัตราส่วนที่มากที่สุด   ที่สามารถดำเนินการได้ให้มีโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง เป็นศูนย์กลาง การเรียนเพื ่อให้ผู ้ปกคร อง และชุมชน เกิดการยอมรับ              
ในการเปลี่ยนแปลง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 67 โรงเรียนจากโรงเรียน
ทั้งหมด 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.20  เพื่อให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้  ตามนโยบาย รวมทั้งลด     
ความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยใช้รูปแบบโรงเรียนพ่ีกับโรงเรียนน้องขึ้น  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 
3 หน้า 124-128)   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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4.8  เรื่อง   รับทราบการดำเนินงานการกำกับ ติดตาม  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  

                (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ ) 
       

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษา     
ทุกสังกัดกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๓ 
(เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจติดตามฯ (http://covid.moe.go.th/survey/1/) 
และลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)  ระดับจังหวัด นั้น  

เนื่องจาก  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
ตั้งแต่วันที่ ๑- ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  พบผู้ติดเชื้อคนไทยเดินทางกลับจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทาง อ.แม่สาย       
จ.เชียงราย และ อ.แม่สอด จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม ๓๒ ราย กอปรกับนายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศ         
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ ๘) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั ้งแต่ว ันที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  
จึงขอความร่วมมือให้ศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการดังนี้  

๑) ลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

๒) แจ้งสถานศึกษาทุกสังกัดกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ ) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจ ติดตามฯ 
(covid.moe.go.th)  

๓) จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด (เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มกราคม 
๒๕๖๔) เพื่อรายงานศึกษาธิการภาคทุกสองสัปดาห์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  โดยสามารถเข้า     
ดูการประมวลผลระดับจังหวัด ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจ ติดตาม ฯ (www.covid.moe.go.th) กำหนด
รายงาน จำนวน ๔ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖3, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มกรคม ๒๕๖๔, ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดด้ำเนินการตามข้อสั่งการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 (COVID-19)  ในการดำเนินการมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครานา 2019 (COVID-19)   กระทรวงศึกษาธิการ   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  

 
 
 

http://www.covid.moe.go.th/
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4.9  เรื่อง  การทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) และจัดทำ     
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ.
2563 - 2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี  (พ.ศ.2564) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. และใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ตามแนวทางของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาใช้ในการเชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจั งหวัด 
(X) แผนแม่บท (Y1 และ Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง      
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562           
โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ส่วนที ่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัต ิราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕64) ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
๓.๑.๒ พันธกิจ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการทั้ง 5 เรื่อง 
๑) เป้าหมาย 
๒) ค่าเป้าหมาย 
๓) ตัวชี้วัด 
๔) แนวทางการพัฒนา 
๕) แผนงาน/โครงการสำคัญ  

   ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการ 
งบประมาณแผ่นดิน  

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
เรื่องที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 309,450 201,100 201,100 
เรื่องท่ี 2. พัฒนากำลังคน การวจิัย เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

169,000 50,000 50,000 

เรื่องที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพ 

292,750 575,980 575,980 

เรื่องที่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 123,985 65,200 65,200 
เรื่องที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4,594,480 1,924,100 1,924,100 

งบบริหารสำนักงาน (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายประจำ) 1,11,777 1,883,620 1,883,620 

รวมทั้งสิ้น 6,604,442 4,700,000 4,700,000 
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 

รายละเอียดตามเอกสารแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)   (รายละเอียดตาม QR  Code แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๐ 
ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕64) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี 
 ๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
๓.๑.๒ พันธกิจ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการทั้ง 5  เรื่อง 
๑) เป้าหมาย 
๒) ค่าเป้าหมาย 
๓) ตัวชี้วัด 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
๕) แผนงาน/โครงการสำคัญ  

   ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ.2564 
เป็นวงเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

สรุปประมาณการวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ.2564 
แผนปฏิบตัิราชการ จำนวนโครงการ วงเงินรวม 
เรื่องท่ี 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2 201,100 
เรื่องท่ี 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2 50,000 

เรื่องท่ี 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 12 575,980 
เรื่องท่ี 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 2 65,200 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 14 1,924,100 

รวม 32 โครงการ 2,816,380 
งบบริหารสำนักงาน (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายประจำ) 1,883,620 

รวมทั้งสิ้น 4,700,000 
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 

รายละเอียดตามเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (รายละเอียดตาม QR  Code แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

4.11  เรื่อง รับทราบการอนุญาตจัดการศึกษาโดยบุคคลในศูนย์การเรียน “ศูนย์การเรียนก้าวสู่ฝัน”            
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แจ้งว่า นายขวัญกล้า เพียะวงศ์      
มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน รูปแบบการศึกษานอกระบบ              
ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 3) และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
โดยมีชื่อว่า “ศูนย์การเรียนก้าวสู่ฝัน (Dream School) ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ปัจจุบันมีผู ้เรียน จำนวน 5 คน โดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3             
ได้ประสานการลงตรวจเยี่ยมสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554       
ข้อ 5(1) “ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนไม่เกินห้าสิบคน ให้สำนักงานเป็นผู้อนุญาต” 

“ศูนย์การเร ียน”หมายความว่า สถานที ่ เร ียนที ่บ ุคคลจัดต ั ้งข ึ ้นเพื ่อจ ัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
โดยไม่แสวงหากำไรตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผู้จัดการศึกษา”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์
การเรียน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.12 เรื่อง  รับทราบแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย        
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษแล ะภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย               
ของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 5483/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เมื ่อดำเนินการขับเคลื ่อนในคณะกรรมการระดับต่างๆเสร็จสิ ้น จะรายงานผล               
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือทราบต่อไป 

   

(รายละเอียดตาม QR  Code คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี) 

 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5.1   เรื่อง   เห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คำขอ 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 - 4  และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี)  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3  เมษายน  2560                              

เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒564 (ฉบับที่ 2 )  ลงวันที่ 13 มกราคม 
2564 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒564  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) ตามองค์ประกอบที่กำหนด      
เพ่ือดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฏิรูปการศึกษา   
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และเพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียนเป็นไป     
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน     
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา ๒564  ลงวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2563                
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บริบทของจังหวัด ได้กำหนดบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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1) พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

2) ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ภายในจังหวัดให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งกำหนด
แนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 

3) กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไป ด้วยความสุจริต โปร่งใส 
เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

4) ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกเว้น
แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ  
(ยกเว้นคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8) 

5) ให ้ความเห ็นชอบเขตพื ้นท ี ่บร ิการ ค ุณสมบัต ิของผ ู ้สม ัครเข ้าเร ียนในเขตพ ื ้นท ี ่บร ิการ                   
สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   

6) ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ได้ข้อยุติ 

และใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของจังหวัด 
2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เสนอ จำนวนไม่เกิน 9 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกิน 
3 คน เป็นกรรมการ ผู ้แทนหน่วยงานที ่จ ัดการศึกษาในเขตพื ้นที่ การศึกษา ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ                      
โดยในจำนวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 คน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่  

 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา2564 โดยให้
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล  

3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 วรรคสอง กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546 และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ 
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

4) กำกับ ดูแล การดำเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1  (รายละเอียดตาม QR  Code นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ) 

 
 
 
 
 
 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  (รายละเอียดตาม QR  Code นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ) 
 
 
 
 
 
 
 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  (รายละเอียดตาม QR  Code นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ) 
 
 
 
 
 
 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  (รายละเอียดตาม QR  Code นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ) 
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5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 8  (รายละเอียดตาม QR  Code นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ) 

 
 

 
 
 

  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)             
ได้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
และ ฉบับที่ 2ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา                        
จึงขอเสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดกาญจนบุรี โปรดให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564       

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว       
มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1  - เขต 4 และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี)   

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     
เห็นชอบแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           

ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4  และ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) 
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5.2    เรื่อง   เห็นชอบแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564       
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1       
(3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2,     
เขต 3  และ เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่   3  เมษายน  2560                  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ          

การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒564 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 13 
มกราคม 2564 

4. แนวปฏิบัติการรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สำหรับ
เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒564  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
ฉบับที่ 2ลงวันที่ 13 มกราคม 2564กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ความเห็นชอบและ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) ตามองค์ประกอบที่กำหนด เพื่อดูแลการรับนักเรียน
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และเพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรี ยนเป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒564   ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ฉบับที่ 2        
ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
12/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แนวปฏิบัตกิารรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สำหรับเด็ก
อายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 กำหนดดังนี้  
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1.สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับ
เด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ ไม่เกินจำนวนห้องท่ีรับอยู่เดิม 

2.สถานศึกษาที ่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื ้นที ่บริการไม่มี
สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่นเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้สามารถรับเด็กอนบุาล 
อายุ3ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 

3.พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาล 
อายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆให้สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 

4. การจัดชั้นเรียน เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุไม่
น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และ 3 ตามลำดับ 

     ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 1 ถึง 3 ให้ดำเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้นๆ 

 

แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564   
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. แผนการรับนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  (รายละเอียดตาม QR  Code แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
(3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ) 

 
 
 
 
 
2. แผนการรับนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  (รายละเอียดตาม QR  Code แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
(3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ) 

 
 
 
 
 
3. แผนการรับนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  (รายละเอียดตาม QR  Code แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
(3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ) 
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4. แผนการรับนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  (รายละเอียดตาม QR  Code แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
(3 ปีบริบูรณ์) พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ) 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 ได้ดำเนินการตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา  ๒564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนการรับนั กเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 -  เขต 4  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา นำเสนอคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อ

วันที่  25 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว       
มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี  จ ึงเสนอเพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน                 

การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ เขต 4   

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
เห็นชอบแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ เขต 4 
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5.3 เรื่อง เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                    
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3  

             และ เขต 4 
 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2,  เขต 3  และ เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

           (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว ้เป็น           
การล่วงหน้า 

           (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

           (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

           (4) ในกรณีที ่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ 
(1)  อำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต2, เขต 3 และ เขต 4 ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1.แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรุี เขต 1 
   ส่วนที่ 1 บทนำ 
   ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
   ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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กลยุทธ์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)   3,190,000 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4 451,000 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2 111,000 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะ 7 845,900 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

5 65,000 

กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 10,000 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัด
การศึกษา 

8 892,100 

รวม 27 5,565,000 
 

ส่วนที่ 5 ปัจจัยความสำเร็จการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
    

(รายละเอียดตาม QR  Code แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ) 
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2. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
    ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นโยบาย / โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)  1 3,000,000 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 3 22,500 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

9 545,500 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 21 1,109,820 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

7 116,500 

นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 40,500 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 16 1,365,180 

รวม 57 6,200,000 
 
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

   
(รายละเอียดตาม QR  Code แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ) 
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3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 
   ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา  
   ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ)   3,000,000 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 4 462,000 
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2 62,400 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7 632,000 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

6 938,600 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 250,000 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 6 655,000 

รวม 27 6,000,000 
 

ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
   

(รายละเอียดตาม QR  Code แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ) 
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4. แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) ฉบับทบทวน                   
ปี พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

  4.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
     ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
     ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 
2564 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
     ส่วนที่ 5 โครงการและงบประมาณตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 116,000 116,000 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

3 654,200 654,200 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

17 932,600 932,600 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4 100,000 100,000 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3 146,800 146,800 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 9 3,550,400 3,550,400 
รวม 39 5,500,000 5,500,000 

 
ส่วนที่ 6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

   
(รายละเอียดตาม QR  Code แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 ) 
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4.2 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4   
 ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

     ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
     ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการเร่ือง / โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 3 116,000 
2. เรื่องจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 3 654,200 
3. เรื่องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 17 932,600 
4. เรื่องสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4 100,000 

5. เรื่องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 146,800 

6. เรื่องพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 9 3,550,400 
รวม 39 5,500,000 

   
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 

    
(รายละเอียดตาม QR  Codeแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  ได้สามารถดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่  จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ / ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
 

ความเห็น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อ

วันที่  25 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว       
มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอเพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณา

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ เขต 4 
 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, 

เขต 3 และ เขต 4 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

6.1  เรื่อง     การคัดเลือกกรรมการใน กศจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ           
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.)  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา

คัดเลือกกรรมการใน กศจ. จำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  (อกศจ.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก และการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งต่อไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที ่แต่งตั ้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามคว ามจำเป็น             

เพื ่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 9  ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื ่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี ่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง          
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน   เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวนสองคน 

เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(5) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค 
 3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/17556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 141/2562  
ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 5. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/4165 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
เพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามคำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ในภูมิภาค           
ที่ 141/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562  และคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ที่ 71/2563 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย  การดำเนินการทาง
วินัย และการกำหนดวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื ่อให้คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้ 

(1) นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ กรรมการใน กศจ.            ประธานกรรมการ 

(2) นายอาดุลย์  พรมแสง กรรมการใน กศจ.                 อนุกรรมการ 

(3) นายโอภาส  เจริญเชื้อ กรรมการใน กศจ.                 อนุกรรมการ 

(4) นายสมหมาย  เทียนสมใจ      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        อนุกรรมการ 

(5) นายทำนุ  วงษ์น้อย              ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด                อนุกรรมการ 

(6) นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ 

(7) นายนันทพล พงษ์สรอย ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ 

(8) นายบำรุง  ข่ายคำ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ 

(9) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                          อนุกรรมการและเลขานุการ 

(10) รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

(11) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3) ว่างลง เนื่องจาก     
การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ และการลาออก จำนวน 2 คน ดังนี้ 

2.1 นายอาดุลย์  พรมแสง   (กรรมการใน กศจ.)  ได้รับคำสั่งย้ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
ประศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2     

2.2 นายโอภาส  เจริญเชื้อ   (กรรมการใน กศจ.)  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นอนุกรรมการในสัดส่วน
ของกรรมการใน กศจ.  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24  กันยายน  2563  
 3.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเห็นควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาคัดเลือกกรรมการใน กศจ. กาญจนบุรี ที่มีความเหมาะสม จำนวน 2 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(อกศจ.) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอเรียนว่า   
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ ่งให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามคำสั่ง

คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที ่ ๗๘๕/๒๕๖๐ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามองค์ประกอบข้อ (1) (2) (3) (4) 
(15) (16) (17) และ (18) และตามคำสั่งฯ ที่ 57/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามองค์ประกอบข้อ (3) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14)  
และตามคำสั่งฯ ที่ 70/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามองค์ประกอบข้อ (13)  ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 

 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                         
(2) ศึกษาธิการภาค ๓                                                                       
(3) นายสมหมาย  เทียนสมใจ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(4) นายสนธิ  ภูละมุล  (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี)                                       

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(5) นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์                                                          

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(6) นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ                                                                 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                 

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(8) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี                                       

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(9) นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์                                                              

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
(10) นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์                                                                  

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                     
(11) นายชนะ  อปราชิตา                                                                      

ผู้แทนภาคประชาชน 
(12) นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                  
(13) นายอนันต์  กัลปะ                                                             
(14) นายบุญชู  วิวัฒนาทร 
(15) นายธัญ  สายสุจริต         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                              
(16) นางสาวอรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                           
(17) นายชาลี สำรองทรัพย์     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
(18) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  เพ่ือให้สอดคล้องตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก ารในภูมิภาค ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาคัดเลือก
กรรมการใน กศจ. ที่มีความเหมาะสมจำนวน 2 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ทดแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง 

 
ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อ กศจ.กาญจนบุรี ตำแหน่ง ตำแหน่งใน 

กศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 
เป็นประธาน
อนุกรรมการ 

1.นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ประธาน
อนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

นายอดุลย์  พรมแสง (ย้าย) 
นายโอภาส  เจริญเชื้อ (ลาออก) 
 

ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 
ข้าราชการบำนาญ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผอ.สพท. หรือ 
ผอ.ร.ร.ในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1.นายสมหมาย เทียนสมใจ 
2.นายทำนุ  วงษ์น้อย 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ    -        
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
มิได้เป็นกรรมการ
ใน กศจ. จำนวนไม่
เกิน 3 คน 

1.นายนันทพล พงษ์สรอย 
2.นายประยูร สุธาบูรณ ์
3.นายบำรุง ข่ายคำ 

ข้าราชการบำนาญ 

ข้าราชการบำนาญ 

ข้าราชการบำนาญ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
6 ผู้ช่วยเลขานุการ

จำนวน 2 คน 
1. น.ส.อรวรรณ คำมาก 
2. น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม 

รองศึกษาธิการจังหวัด-กาญจนบุรี 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 
 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 1. พิจารณาคัดเลือกกรรมการใน กศจ.กาญจนบุรี ที ่มีความเหมาะสม จำนวน 2  คน เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) 
 2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี) ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
แต่งตั้งต่อไป  
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มติ กศจ.กาญจนบุรี     
ที ่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื ่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื ่อปฏิบัติหน ้าที่

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย 
และการกำหนดวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ  จำนวน 2 คน ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนี้ 

1. นายอนันต์  กัลปะ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แทน นายอาดุลย์  พรมแสง  
2. นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)  แทน นายโอภาส  เจริญเชื้อ  
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6.2   เรื่อง    การคัดเลือกกรรมการใน กศจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ            
                 ในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา

คัดเลือกกรรมการใน กศจ. เพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงและหรือการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื ่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค      
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (9) และข้อ 9 

ข้อ 8 (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของกศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง           
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในจังหวัด จำนวน

สองคน เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในกรณีมีความจำเป็น กศจ.          

อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
2. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4727/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 

เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
และประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม      
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 

4. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/4432 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 
กำหนดคุณสมบัติของ อกศจ. ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
    (3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
    (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั ่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
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    (8) เป็นผู้ที ่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความสุจริต และไม่เคยมีประวัติเสื ่อเสี ยทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
    (9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    (10) เป็นผู้ได้รับการยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี และต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเม ือง หร ือผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น หร ือสมาช ิกสภาท้องถ ิ ่น รวมทั ้ งสมาช ิกพรรคการเม ือง    
  

5. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  มีหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรอง
งานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง  ของเด็กทราบ
ก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๒) การจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
รวมทั้งการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นตามความจำเป็นเพื่อประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ                                                                       

(๓) การกำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

(๔) การประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 
(๕) การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ ที่หลากหลายใน
จังหวัด 

(๗) การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
การแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๘) การรายงานประจำปีเกี ่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๔) 

(๙) การพิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 

(๑๐) การดำเนินงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๑๑) การพิจารณาตั้งชื่อสถานศึกษาว่าด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑๒) การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ

ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๑๓) การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ เช่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เด็กตกหล่น เด็กออก

กลางคัน เด็กด้อยโอกาส พ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนา
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คุณภาพเด็กปฐมวัย Coaching Team การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน งานกีฬาเพ่ือ
การศึกษา งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฯลฯ 

(๑๔) การดำเนินงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          (๑๔.๑) ด้านงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณและ
คำขอตั้งงบประมาณ 
                          (๑๔.๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                          (๑๔.๓) การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                          (๑๔.๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
                          (๑๔.๕) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
                          (๑๕) การปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา (เดิม) ที ่เกี ่ยวข้องกับ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
                          (๑๖) การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
                          (๑๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4727/2562 แต่งตั้ง นางอรณิช วรรณนุช ให้
ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นั้น 
บัดนี ้  นางอรณิชวรรณนุช ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.ราชบุรี ทำให้อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาซึ่ง
คัดเลือกจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 3 ราย ว่างลง 1 ราย เพื่อให้คณะกรรมการครบ  องค์ประชุมตาม
โครงสร้างที่กำหนดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (9) และข้อ 9  จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรร มการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือกบุคคลจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แทนนางอรณิช วรรณนุช 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบุคคล

ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560   จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาบุคคลที่สมควรแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   ตาม
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้     
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 ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 1. นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายชนะ อปราชิตา 
2. ................ว่าง......................... 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผอ.สพท.หรือ ผอ.ร.ร.ใน
จังหวัด จำนวน 2 คน 

1.นายณรินทร์ ชำนาญดู 
2.นายทวี  ชูศรี 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็น
กรรมการใน กศจ. จำนวน
ไม่เกิน 3 คน 

1.นายศุภชัย  มากสมบูรณ์ 
2.นายประทีป  หวานชิต 
3.นายสานนท์  ทรัพย์เพ่ิม 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. ต่งตั้งข้าราชการใน

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จํานวน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

1. ------------ว่าง--------------------- 
2. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อ

วันจันทร์ที ่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เสนอ   นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว ผอ.กศน.
กาญจนบุรี เป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แทนนางอรณิช  วรรณนุช  

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาการเสนอชื่อนายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว 

ผอ.กศน.กาญจนบุรี เป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 
หรือไม่ ประการใด 

 2. ขอความเห็นชอบมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมกา รเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
                        2.1 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแต่งตั้ง 
                              (1)  คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี         
                              (2) ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี เป็นผู ้ช ่วยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  

มติ กศจ.กาญจนบุรี   
 

1. ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว ตำแหน่ง ผอ.กศน.กาญจนบุรี 
เป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แทน นางอรณิช  วรรณนุช  

2. เห็นชอบให้ นางจิตติมา  ธนะรัตน์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  แทน นางวันทนีย์ ขาวผ่อง  ที่เกษียณอายุราชการ 

3. เห็นชอบให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนุบรี ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
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6.3   เรื่อง    การคัดเลือกกรรมการใน กศจ.และการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี                   

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
คัดเลือกกรรมการใน กศจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
กาญจนบุรี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงและหรือการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (9) และข้อ 9 

ข้อ 8 (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของกศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้งการ
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในจังหวัด จำนวน

สองคน เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจ

แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
2.คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4727/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ในภูมิภาค เรื่อง 

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา  ในภูมิภาค ลงวันที่ 24 
เมษายน พ.ศ.2560 

4 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ 0201/4432 ลงวันที ่ 12 เมษายน 2559 
กำหนดคุณสมบัติของ อกศจ. ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
    (3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
    (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั ่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
    (6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
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    (8) เป็นผู้ที ่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์  ความสุจริต และไม่เคยมีประวัติเสื ่อเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
    (9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    (10) เป็นผู้ได้รับการยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี และต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเม ือง หร ือผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น หร ือสมาช ิกสภาท ้องถิ่ น รวมทั ้ งสมาช ิกพรรคการเม ือง    
  

5. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี    มีหน้าที่ช่วยเหลือหรือ
กลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา       
ทุกระดับ และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

(๒) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 

(2.1) กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัด 

(2.2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
(2.3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาในระดับจังหวัด 
(2.4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 

(2.5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบ และรายงานต่อผู ้ตรวจ
ราชการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ และสื ่อการเรียนรู ้ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ        
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

(๖) วางแผนการจัดการศึกษา และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๗) พิจารณาและให้ความเห็นอชบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของ

จังหวัด 
(๘) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน

จังหวัด 
(๙) เสนอแต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องของคระ

อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง หรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
เนื่องจากตำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นั้นว่างลง เพื่อให้

คณะอนุกรรมการดังกล่าว ครบองค์ประชุมตามโครงสร้างที่กำหนดตามคำสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (9) และ
ข้อ 9  จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือกบุคคลจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ และคัดเลือกจากบุคคลที่สมควรจะมาดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบุคคล
ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาบุคคล
ที ่สมควรแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี   ตาม
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้     

 

 
ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 

 

1.นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร 
 

ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. ................ว่าง......................... 
2. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ 
 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผอ.สพท.หรือ ผอ.ร.ร.ใน
จังหวัด จำนวน 2 คน 

1. ................ว่าง......................... 
2. นางวิชญาณี บุญทวี 
 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็น
กรรมการใน กศจ. จำนวน
ไม่เกิน 3 คน 

1. ผศ.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ 
2. นายสุวรรณ เรือนอินทร์ 
3. นายปัญญา วุฒิประจักษ์ 
 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. ต่งตั้งข้าราชการใน

สํานกังานศึกษาธิการ
จังหวัด จํานวน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 

1. ................ว่าง......................... 
2. นายชาลี  สำรองทรัพย์ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โปรดพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการใน กศจ.และ      

การเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
2. ขอความเห็นชอบมอบหมายให้ศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี ( กรรมการและเลขาน ุการ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  เสนอรายชื ่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
                        2.1 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแต่งตั้ง 
                              (1)  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี         
                              (2) ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู ้ช ่วยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี   
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     
1. ที ่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื ่อ นายสนธิ  ภูละมุล ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการวิทยาลัย      

สารพัดช่างกาญจนบุรี  และ นายวิชา  จุลทรักษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด เป็นคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  แทนตำแหน่งที่ว่าง  

2. เห ็นชอบให ้  นางสาวอรวรรณ คำมาก  ตำแหน ่ง รองศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบ ุ รี                         
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  แทน นางวันทนีย์ ขาวผ่อง  ที่เกษียณอายุราชการ 

3. เห็นชอบให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนุบรี ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป  
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6.4  เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขอให้พิจารณาอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัด
กาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย 

 

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

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

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค             

เรื ่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวัน ที่            
7 เมษายน 2560 

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

5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 มีตำแหน่งว่างหลังจาก         

การพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่เกิดจาการหมุนย้ายภายในจังหวัด (โดยอนุมัติ กศจ.
กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563) รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

1 ผอ.รร. ไทยรัฐวิทยา 103 ฯ  ด่านมะขามเตี้ย 427 197 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2 ผอ.รร. บ้านท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย 863 33 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

3 ผอ.รร. วัดหนองตะครอง ท่าม่วง 5154 32 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

4 ผอ.รร. บ้านถ้ำ ท่าม่วง 1391 67 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

5 ผอ.รร. บ้านองหลุ ศรีสวัสดิ์ 4695 51 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
6 ผอ.รร. บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา 427 44 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

7 ผอ.รร. วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" ท่ามะกา 2176 49 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

8 ผอ.รร. บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 88 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
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ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

9 ผอ.รร. ดอนสามง่ามผิว ฯ ท่ามะกา 2219 69 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

10 ผอ.รร. บ้านท่าพะเนียง ท่ามะกา 2202 33 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

11 ผอ.รร. วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2262 47 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

12 ผอ.รร. บ้านท่ามะเดื่อ  ไทรโยค 2797 62 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

13 ผอ.รร. บ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ 1045 147 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

14 ผอ.รร. บ้านหนองม่วง เลาขวัญ 4367 38 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

15 ผอ.รร. บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ 4427 101 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

16 ผอ.รร. บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 100 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

17 ผอ.รร. บ้านรางพยอม เลาขวัญ 4305 51 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

18 ผอ.รร. บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 104 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

19 ผอ.รร. บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 4516 18 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

20 ผอ.รร. บ้านหนองโสน เลาขวัญ 4308 194 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

21 ผอ.รร. หมู่บ้านป่าไม้ เลาขวัญ 4302 63 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

22 ผอ.รร. บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 109 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

23 ผอ.รร. บ้านห้วยหวาย หนองปรือ 3553 100 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

หมายเหตุ : เนื่องจาก มติ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
ได้อนุมัติกำหนดสัดส่วนให้ใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 12  อัตรา ดังนั้น        
จึงต้องเหลือตำแหน่งว่างที่เหลือดังกล่าวเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวน          
ไม่น้อยกว่า 12 อัตรา ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้แล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ได้รายงานว่ามีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ตำแหน่งว่างที่เกิดจาก   
การหมุนย้ายภายในจังหวัด เช่น ตำแหน่งว่างที่เกิดขึ ้นจากการเสียชีวิต ลาออก หรือย้ายไปจังหวัดอื่น เป็นต้น         
โดยแยกตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 ตำแหน่งว่างประเภทประถมศึกษา  (ตำแหน่ง ผอ.รร. จำนวน 11 อัตรา) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
(ประเภทประถมศกึษา) อำเภอ 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

1 ผอ.รร. บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1775 62 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2 ผอ.รร. วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ท่าม่วง 1815 88 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

3 ผอ.รร. วัดนาพระยา พนมทวน 3721 48 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

4 ผอ.รร. บ้านชายธูป ท่ามะกา 2247 39 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

5 ผอ.รร. วัดปากกิเลน ไทรโยค  2760 91 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

6 ผอ.รร. บ้านยางโทน ไทรโยค  2810 66 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

7 ผอ.รร. บ้านใหม่พัฒนา สังขละบุรี 4922 278 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

8 ผอ.รร. บ้านหนองสำโรง บ่อพลอย 3436 97 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 



47 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
(ประเภทประถมศกึษา) อำเภอ 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

9 ผอ.รร. บ้านหนองเตียน บ่อพลอย 3190 256 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

10 ผอ.รร. บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ 651 96 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

11 ผอ.รร. บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 122 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

2.2 ตำแหน่งว่างประเภทมัธยมศึกษา  แยกเป็น (ตำแหน่ง ผอ.รร. จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง 
รอง ผอ.รร. จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
(ประเภทมัธยมศกึษา) อำเภอ 

ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

สังกัด 

1 ผอ.รร. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา 33406 434 สพม.8 

2 รอง ผอ.รร. เทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุร ี 2372 1,703 สพม.8 
 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้นำเสนอ กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั ้งที่ 
12/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยมีมติอนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง (เพ่ิมเติม)  ที่จะ
ใช้สำหรับการรับย้ายและใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว และให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามสัดส่วนที่
ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ตำแหน่งประเภท 
จำนวน 

ตำแหน่งว่าง  
กำหนดสัดส่วน 

รับย้าย บรรจุ 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

1 ประเภทประถมศึกษา 11  อัตรา 6  อัตรา 5  อัตรา 
2 ประเภทมัธยมศึกษา 1  อัตรา 1  อัตรา - 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3 ประเภทมัธยมศึกษา 1  อัตรา 1  อัตรา - 

 
4. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยื่นคำร้อง ขอย้ายมาดำรง

ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) ตามที่ได้ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4 หน้า  129-132) 

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบคำร้องขอย้ายที่ยื ่นไว้ในรอบประจำปี พ.ศ. 
2563 ปรากฏว่ามีคำร้องขอย้ายที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน  36 ราย (รายละเอียดดัง
เอกสารหมายเลข 5 หน้า 133-139 ) 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพิจารณาการตามสัดส่วนและไม่กระทบกับจำนวนตำแหน่งว่างที่ 
กศจ. กำหนดเพื่อใช้สำหรับการรับย้ายและใช้สำหรับการบรรจุแต่งตั้ งจากบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งถือว่าเป็น       
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไป
ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย  

ทั้งนี้ เห็นควรอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งนี้ ไปใช้สำหรับการบรรจุ และ
แต่งตั ้งจากบัญชีผู ้ได้ร ับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา จากบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ 
 

ความเห็นของ อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการประเมิน

ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 
1. ตำแหน่งว่างประเภทประถมศึกษา 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

(ประเภทประถมศกึษา) 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณา 

ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) หมายเหตุ 

พิจารณาตำแหน่งว่างตามประกาศเพ่ิมเติม 
1 รร.วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
1. นายศรสีวัสดิ์ รอดดารา 

 
ผอ.รร.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.สมาคมนกัเรียนเก่าราชิน ี
มีผู้ขอย้ายลงต่อเนื่อง 

2 รร.บ้านหนองอีเห็น 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

-ไม่มีผู้ขอย้าย- รร.บ้านหนองอีเห็น 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

3 รร.วัดนาพระยา 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

2. นายประพัฒ  รุ่งเรือง ผอ.รร.บ้านหนองมงคล 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.บ้านหนองมงคล 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

4 รร.บ้านชายธูป 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

3. นายจริทีปต์  ลิ้มปฐมพิภพ ผอ.รร.บ้านดอยไก่เขี่ย 
สพป.สุโขทัย เขต 2 

- 

5 รร.วัดปากกเิลน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

4. นางสาววิไล  คำสรุันทร ์ ผอ.รร.บ้านท่าตาเสือ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

รร.บ้านท่าตาเสือ 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

6 รร.บ้านยางโทน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

-ไม่มีผู้ขอย้าย- รร.บ้านยางโทน 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

7 รร.บ้านใหม่พัฒนา 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

5. นายธงชัย  สังขวิภาส ผอ.รร.บ้านหนิดาด (ไทรโยค) 
สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

รร.บ้านหินดาด (ไทรโยค) 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

8 รร.บ้านหนองสำโรง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
 

6. นางรัตนาภรณ์  ปิ่นเพชร ผอ.รร.บ้านรางสะเดา 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.บ้านรางสะเดา 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

9 รร.บ้านหนองเตียน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

7. นางสาวณัชช์ฑราณยี์  
                      ศรีปานนาค 

ผอ.รร.บ้านโกรกตารอด 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.บ้านโกรกตารอด 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

10 รร.บ้านหนองใหญ ่
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

8. นางสาวพิชามญช์ุ   
                  จันทร์เสียงเย็น 

ผอ.รร.บ้านนาใหม ่
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

รร.บ้านนาใหม ่
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 
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ที ่
ตำแหน่งว่าง 

(ประเภทประถมศกึษา) 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณา 

ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) หมายเหตุ 

11 รร.บ้านหนองไกต่่อ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

-ไม่มีผู้ขอย้าย- รร.บ้านหนองไก่ต่อ 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

พิจารณาตำแหน่งว่างจากการเลื่อนไหล (ย้ายต่อเนื่อง) 
1 รร.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
9. นายอดิศักดิ์  
                  ปริยาปัญจางค ์

ผอ.รร.บ้านหนองบัว 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.บ้านหนองบัว 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

พิจารณาตำแหน่งว่างท่ีเหลือจากการย้ายประจำปี 2563 (23 อัตรา)  
1 รร.ไทยรัฐวิทยา 103 ฯ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
10. นายบุญส่ง  เฮงประเสริฐ ผอ.รร.บ้านพุแค 

สพป.ราชบุรี เขต 1 
- 

2 รร.บ้านถ้ำ 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

11. นางสาวนันทวรรณ์              
                      เหลืองเอี่ยม 

ผอ.รร.จำรญูเนติศาสตร ์
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.จำรูญเนติศาสตร ์
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

3 รร.บ้านหนองโสน 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

12. นายปรีชา  ไกรตะนะ ผอ.รร.บ้านหนองกลางพง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

รร.บ้านหนองกลางพง 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

4 รร.บ้านห้วยหวาย 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

13. นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล ผอ.รร.บ้านพนมนาง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

รร.บ้านพนมนาง 
นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 

 

2. ตำแหน่งว่างประเภทมัธยมศึกษา 
 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

(ประเภทมัธยมศกึษา) 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณา 

ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/สังกัด (เดิม) หมายเหตุ 

พิจารณาตำแหน่งว่างตามประกาศเพ่ิมเติม 
1 รร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

สพม.8 
1. นางนุชนาถ  สอนสง 

 
ผอ.รร.หนองตากยาตั้งวิรยิะ-
ราษฎร์บำรุง  สพม.8 

รร.หนองตากยาตั้งวิรยิะ ฯ 
มีผู้ขอย้ายลงต่อเนื่อง 

พิจารณาตำแหน่งว่างจากการเลื่อนไหล (ย้ายต่อเนื่อง) 
1 รร.หนองตากยาตั้งวิริยะ-

ราษฎร์บำรุง  สพม.8 
2. นายโกสิฐ  นันทินบัณฑิต ผอ.รร.บ้านหนองตายอด 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
รร.บ้านหนองตายอด 

นำไปใช้ตามสัดส่วนการบรรจุ 
 

หมายเหตุ : ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัด สพม.8  ปรากฎว่าไม่มีผู้ประสงค์   
ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรง

ตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย  

2. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งนี้ ไปใช้สำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากบัญชีของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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6.5 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 อัตรา และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 
อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ลำดับที่ 
ขึ้นบัญชี 

กลุ่มวิชาเอก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 บ้านหินดาด ทองผาภูมิ 1010 นางสาวกมลทิพย์  โชคสมงาม 61 ภาษาอังกฤษ 
2 บ้านหินดาด ไทรโยค 2269 นางสาวสุดจิตรา  จันทร์ธิมา 62 ภาษาอังกฤษ 

สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
1 พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน 78689 นางสาวภูรียา  หนูรอด 9 ภาษาจีน 

 

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

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

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

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง    
ครูผู้ช่วย 

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

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

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

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

8. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  16/2560 ลงว ันที ่  21 มีนาคม 2560                 
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อ 8) 

9. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาติ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                   
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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10. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี             
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 

27 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำหนังสือเรียกตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือ
เลือกโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ลำดับที่ 
ขึ้นบัญชี 

กลุ่มวิชาเอก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 บ้านหินดาด ทองผาภูมิ 1010 นางสาวกมลทิพย์  โชคสมงาม 61 ภาษาอังกฤษ 
2 บ้านหินดาด ไทรโยค 2269 นางสาวสุดจิตรา  จันทร์ธิมา 62 ภาษาอังกฤษ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
1 พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน 78689 นางสาวภูรียา  หนูรอด 9 ภาษาจีน 

 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นสมควรบรรจุและแต่งตั้ง  ผู้สอบแข่งขันได้เข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
สถานศึกษาต้องการ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน

ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.6 เรื่อง ขอนำตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)(ศึกษานิเทศก์)ประจำปี 2564 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างเพื่อใช้สำหรับประกาศรับย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) 
ประจำปี พ.ศ. 2564   ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 รวมทัง้สิ้น จำนวน 
32 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ สังกัด จำนวนตำแหน่งว่าง 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 4  อัตรา 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 8  อัตรา 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 10  อัตรา 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 10  อัตรา  

 

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

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

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค            

เรื ่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่           
7 เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน2559เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง รายละเอียดองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 

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

หลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดไว้ว่า “การย้ายกรณีปกติ” ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 
1-15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปีเดียวกัน และคำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 
สิงหาคมให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป 

2. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
25559 กำหนดไว้ว่า  
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“มิให้นำความข้อ 1.5 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 มาบังคับใช้กับการย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยกำหนดให้ อกศจ.ที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้ง 
และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4   มีตำแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)  (ศึกษานิเทศก์)   รวมทั้งสิ้น จำนวน 
32 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง 

อันดับ 
เงินเดือน 

ที่อาศัยเบิก 
หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 ศึกษานิเทศก ์ 99 0152830 คศ.3 43,080  
2 ศึกษานิเทศก ์ 101 0152676 คศ.3 43,800  
3 ศึกษานิเทศก ์ 102 0152962 คศ.4 60,150  
4 ศึกษานิเทศก ์ 117 0003943 คศ.3 58,390  

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1 ศึกษานิเทศก ์ 48 0006718 คศ.1 27,570  
2 ศึกษานิเทศก ์ 49 0006720 คศ.3 51,170  
3 ศึกษานิเทศก ์ 54 0006732 คศ.3 58,390  
4 ศึกษานิเทศก ์ 55 0006731 คศ.3 58,390  
5 ศึกษานิเทศก ์ 56 0006721 คศ.3 47,500  
6 ศึกษานิเทศก ์ 62 0006716 คศ.3 58,390  
7 ศึกษานิเทศก ์ 64 0152932 คศ.3 43,080  
8 ศึกษานิเทศก ์ 65 0152952 คศ.3 43,800  
9 ศึกษานิเทศก ์ 67 0152851 คศ.3 43,800  

10 ศึกษานิเทศก ์ 116 0003942 คศ.3 43,800  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

1 ศึกษานิเทศก์ 12 0007913 คศ.3 62,100  
2 ศึกษานิเทศก์ 13 0007914 คศ.3 58,390  
3 ศึกษานิเทศก์ 15 0007916 คศ.3 58,390  
4 ศึกษานิเทศก์ 24 0007924 คศ.3 58,390  
5 ศึกษานิเทศก์ 26 0007926 คศ.3 63,810  
6 ศึกษานิเทศก์ 28 0153585 คศ.3 43,800  
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ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง 

อันดับ 
เงินเดือน 

ที่อาศัยเบิก 
หมายเหตุ 

7 ศึกษานิเทศก์ 29 0153544 คศ.3 54,820  
8 ศึกษานิเทศก์ 30 0153547 คศ.3 47,660  
9 ศึกษานิเทศก์ 31 0153660 คศ.3 53,080  

10 ศึกษานิเทศก์ 32 0153593 คศ.3 43,800   
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตรวจสอบ

ตำแหน่งว่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงเห็นสมควรอนุมัติ   
ให้นำตำแหน่งว่างไปใช้สำหรับประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร               
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ประจำปี พ.ศ. 2564  ในสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4  โดยกำหนดให้ผู ้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่          
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 อัตรา 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 นำตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) ใช้สำหรับประกาศรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ประจำปี          
พ.ศ. 2564  โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.7 เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี   
ของกศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพื่อใช้สำหรับดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 อัตรา 
ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

กลุ่ม/หน่วย สังกัด 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุีเขต 3 

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุีเขต 3 

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 39 กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบรุีเขต 4 
4 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบรุีเขต 3  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่

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

เงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

“ข้อ 19. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งใด มีตำแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งว่างที่
จะบรรจุและแต่งตั้ง หากประสงค์นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบ แข่งขันได้ในบัญชีอื่นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำเนินการ
ตามลำดับการขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ดังนี้ 

19.1 ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ก่อน 
19.2 กรณีไม่มีบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง โดยดำเนินการตามลำดับการขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดียวกันกับ
ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 

19.2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
19.2.2 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
19.3 กรณีไม่มีบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ขอจากบัญชี รายชื่อ

ผู้สอบแข่งขันได้ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด โดยจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่ง
เดียวกันกับตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
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19.4 กรณีไม่มีบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัดให้ขอจากบัญชีรายชื่อ      
ผู้สอบแข่งขันได้ ในประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอื่นได้ โดยจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่ง
เดียวกันกับตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ การขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ดำเนินการตาม
แนวปฏิบัติในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค .(2) สำหรับการขอนำรายชื่อ         
ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากส่วนราชการต้นสังกัด หรือส่วนราชการอื่น  ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด โดยอนุโลม 
  4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ  0206.5/95 ลงวันที ่ 19 มีนาคม 2562 เร ื ่อง หารือ           
แนวปฏิบัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 

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

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

“ให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ กรณีที่       
ส่วนราชการมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ       
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ เหมือน หรือ
ใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใน
ตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นจำนวน 3 เท่าของตำแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเรียกตั้งแต่ลำดับแรก ของผู้ที่ยัง
ไม่ได้รับการบรรจุไปตามลำดับต่อกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่
ยกเลิกให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ลำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีท่ีมีผู้สอบแข่งขันได ้เหลืออยู่ในบัญชี
น้อยกว่าสิบคน ให้เรียกตามจำนวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้” 

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้หน่วยงาน       
ของรัฐอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 
  8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง    
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
  9. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง 
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 
2560 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้      
 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 37 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ขอใช้บัญชีจาก สป. และได้รับแจ้งว่า
หมดบัญชีไปแล้ว 
 

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 40 กลุ่มส่งเสรมิการจัด
การศึกษา 

ขอใช้บัญชีจาก สป. และได้รับแจ้งว่า
หมดบัญชีไปแล้ว 
 

3 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 2 กลุ่มอำนวยการ ว่างจากการอนุมัติให้เล่ือนไปดำรง
ตำแหน่ง อ1 (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 
อนุมัติ กศจ.คร้ังที่ 12/2563 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ตำแหน่ง 
ระดับ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กศจ.คร้ังที่ 9/2563 อนุมัติให้
ประกาศรับยา้ยฯ แต่ไม่มีผู้ขอยา้ยมา
ดำรงตำแหน่ง  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงมีความประสงค์จะนำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินการนำรายชื่อ              
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ กศจ.กาญจนบุรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง

ดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่าง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ ก. ค.ศ. กำหนด     
ทุกตำแหน่ง ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบการขอใช้บัญชีตามลำดับการขอนำรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น แล้ว เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.        
ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 

จึงเห็นสมควรอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปใ ช้
สำหรับดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร    
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้นำตำแหน่งว่าง   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปใช้สำหรับ

ดำเนินการนำรายชื ่อผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ ่ง มาขึ ้นบัญชีเป็นผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร    
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. 
กำหนด โดยอนุโลม   

3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้องกั บ    
การดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

4. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึ กษาธิการ จังหวัด
กาญจนบุรี ดังต่อไปนี้ 

4.1 ประกาศคัดเลือกผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
6.3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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6.8 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัตผิลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ)   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 
1 ราย 
 

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

พ.ศ. 2551  ( มาตรา 53 ) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้ายและ  

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

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

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

บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 

6. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 ลงว ันที ่ 3 เมษายน 2560              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค        
เรื ่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่            
7 เมษายน 2560 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่     

24  พฤศจิกายน  2563 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 1 อัตรา 
ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ อ 18 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1  ตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกาศ ณ  วันที่ 27  พฤศจิกายน
2563 
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3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้ประกาศรายชื ่อผู ้ที ่ได้รับ        
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ)  ตามประกาศสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 

เพื่อพัฒนางาน 
หรือปรับปรุงงานใหม้ี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

หมายเหตุ 

1 นางสาวรัชนิดา  สิงห์มณี 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 19 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

  1. การพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู ด้วยกระบวนการ 
PLC ประจำปีงบประมาณ 
2563 (การเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ) 
 

การพฒันาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษาตามความต้องการ 

นางสาวรัชนิดา  สิงห์มณี 
ไดจ้ัดส่งผลงาน 
ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับ
การประเมินผลงาน  
ในวันที่ 11  มกราคม 
2564 

4. คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ 856/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้ดำเนินการประเมินผลงานบุคคล
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 

ที่ 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ตำแหน่ง/สังกดั 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได ้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 นางสาวรัชนิดา 
         สิงห์มณ ี

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่อ 19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

100 70 87 87 94 90 89 89.40 ผ่านการ
ประเมิน 

หมายเหตุ:   เกณฑ์การประเมินผูร้ับการประเมินจะต้องได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
                จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่าข้าราชการผู้ขอรับการประเมินรายดังกล่าว  มีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  70   
ขึ้นไป ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน จึงเห็นสมควรให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินบุคคลและ
ผลงาน ราย นางสาวรัชนิดา  สิงห์มณี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 19 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการพิเศษ)  ตำแหน่งเลขท่ี อ 18 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.9 เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่เหลือจากการพิจารณารับย้าย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 อัตรา เพ่ือใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ สังกัด 
1 เทพมงคลรังษ ี เมืองกาญจนบุรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2372 สพม.8  

 

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

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

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่     

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

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี        
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา       

ที่เหลือจากการประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี    
พ.ศ. 2563 (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) เนื่องจากตำแหน่งว่างดังกล่าวไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง      
จึงประสงค์นำตำแหน่งดังกล่าวมาใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับ จำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา  
ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับที่
ขึ้นบัญชี 

ตำแหน่ง 

1 เทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรี 2372 นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม 42 รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
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2. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี       
ผู ้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคัดเลือก
คงเหลือข้ึนบัญชี จำนวน 24 ราย ดังนี้ 

ประกาศ สังกัด บัญชีคงเหลือ 
(ราย) 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 

หมดอายุการข้ึนบัญชีในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
รวมทั้งสิ้น 24  

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำตำแหน่งว ่าง    ตำแหน่ง                  

รองผู ้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ใช้สำหรับบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง              
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563        
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจาก

การพิจารณารับย้าย เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งผู ้ผ ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา             
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ลำดับที่
ขึ้นบัญชี 

ตำแหน่ง 

1 เทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรี 2372 นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม 42 รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.10 เรื่อง ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างในกรณีที่เป็นตำแหน่งว่าง       

ที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 
34 ตำแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 
 (ว่างจาก) 

สังกัด 

1 บ้านท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย 863 33 ย้ายไปเขต 3 สพป.กจ.1 
2 วัดหนองตะครอง ท่าม่วง 5154 32 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.1 
3 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1775 62 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
4 บ้านหนองบัว เมืองฯ 222 91 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
5 บ้านรางสะเดา ท่าม่วง 1695 41 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
6 บ้านโกรกตารอด ท่าม่วง 1822 43 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 

7 จำรูญเนติศาสตร์ ท่าม่วง 1807 19 เหลือจากการพิจารณา
ย้าย 

สพป.กจ.1 

8 บ้านหนองกลางพง เมืองฯ 730 58 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
9 บ้านหนองมงคล ด่านมะขามเต้ีย 1703 0 ควบรวม สพป.กจ.1 

10 บ้านองหลุ ศรีสวัสดิ์ 4695 51 ไม่มีผู้ขอย้าย สพป.กจ.1 
11 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา 427 44 ไม่มีผู้ขอย้าย สพป.กจ.2 
12 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 88 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
13 ดอนสามง่ามผิว"หงสวีณะอุปถัมภ์" ท่ามะกา 2219 69 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
14 บ้านท่าพะเนียง ท่ามะกา 2202 33 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
15 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2262 47 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
16 วัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” ท่ามะกา 2176 49 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
17 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา 4112 70 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.2 
18 บ้านหนองตายอด ห้วยกระเจา 4163 72 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.2 
19 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา 4040 70 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.2 
20 บ้านท่ามะเดื่อ ไทรโยค 2797 62 ย้ายภายในเขต 3 สพป.กจ.3 
21 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค 3002 132 กันไว้เปิดสอบ สพป.กจ.3 
22 บ้านประจำไม้ ทองผาภูมิ 1045 147 ไม่มีผู้ขอย้าย สพป.กจ.3 
23 บ้านท่าตาเสือ ไทรโยค 2777 29 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.3 
24 บ้านหินดาด  ไทรโยค 2805 84 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.3 

25 บ้านยางโทน ไทรโยค 2810 66 เหลือจากการพิจารณา
ย้าย สพป.กจ.3 

26 บ้านหนองม่วง เลาขวัญ 4367 38 ย้ายไปเขต 1 สพป.กจ.4 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 
 (ว่างจาก) 

สังกัด 

27 บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ 4427 101 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.4 
28 บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 100 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.4 
29 บ้านรางพยอม เลาขวัญ 4305 51 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.4 
30 บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 104 ย้ายภายในเขต 4 สพป.กจ.4 
31 บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 4516 18 ย้ายภายในเขต 4 สพป.กจ.4 
32 หมู่บ้านป่าไม้ เลาขวัญ 4302 63 ไม่มีผู้ขอย้าย สพป.กจ.4 
33 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 109 ย้ายไปเขต 3 สพป.กจ.4 
34 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 122 เหลือจากการพิจารณาย้าย สพป.กจ.4  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค              

ลงวันที่ 7 เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        
ในภูมิภาค 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง การขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี               
ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา  ที่มีจำนวน
นักเรียนตั้งแต่ 41 คนขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน หมายเหตุ (ว่างจาก) สังกัด 

1 บ้านท่าเสดจ็ ด่านมะขามเต้ีย 863 33 ย้ายไปเขต 3 สพป.กจ.1 
2 วัดหนองตะครอง ท่าม่วง 5154 32 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.1 
3 บ้านหนองอีเห็น ท่าม่วง 1775 62 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
4 บ้านหนองบัว เมืองฯ 222 91 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
5 บ้านรางสะเดา ท่าม่วง 1695 41 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
6 บ้านโกรกตารอด ท่าม่วง 1822 43 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
7 บ้านหนองกลางพง เมืองฯ 730 58 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.1 
8 บ้านองหลุ ศรีสวสัดิ ์ 4695 51 ไม่มผีู้ขอย้าย สพป.กจ.1 
9 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา 427 44 ไม่มผีู้ขอย้าย สพป.กจ.2 



67 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขท่ี 

จำนวน
นักเรียน 

หมายเหตุ  
(ว่างจาก) 

สังกัด 

10 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 3166 88 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
11 ดอนสามง่ามผิว"หงสวีณะอุปถัมภ์" ท่ามะกา 2219 69 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
12 บ้านท่าพะเนียง ท่ามะกา 2202 33 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
13 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา 2262 47 ย้ายภายในเขต 2 สพป.กจ.2 
14 บ้านนาใหม ่ ห้วยกระเจา 4112 70 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.2 
15 บ้านหนองตายอด ห้วยกระเจา 4163 72 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.2 
16 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา 4040 70 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.2 
17 บ้านท่ามะเดื่อ ไทรโยค 2797 62 ย้ายภายในเขต 3 สพป.กจ.3 
18 บ้านถ้ำดาวดึงส ์ ไทรโยค 3002 132 กันไว้เปิดสอบ สพป.กจ.3 
19 บ้านประจำไม ้ ทองผาภูม ิ 1045 147 ไม่มผีู้ขอย้าย สพป.กจ.3 
20 บ้านหินดาด  ไทรโยค 2805 84 ว่างจากย้ายต่อเนื่อง สพป.กจ.3 
21 บ้านยางโทน ไทรโยค 2810 66 เหลือจากการพิจารณาย้าย สพป.กจ.3 
22 บ้านหนองม่วง เลาขวัญ 4367 38 ย้ายไปเขต 1 สพป.กจ.4 
23 บ้านหนองไผล่้อม เลาขวัญ 4427 101 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.4 
24 บ้านพุบอน เลาขวัญ 4261 100 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.4 
25 บ้านรางพยอม เลาขวัญ 4305 51 ย้ายไปเขต 2 สพป.กจ.4 
26 บ้านโป่งไหม เลาขวัญ 4490 104 ย้ายภายในเขต 4 สพป.กจ.4 
27 บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 4516 18 ย้ายภายในเขต 4 สพป.กจ.4 
28 หมู่บ้านป่าไม ้ เลาขวัญ 4302 63 ไม่มผีู้ขอย้าย สพป.กจ.4 
29 บ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ 3530 109 ย้ายไปเขต 3 สพป.กจ.4 
30 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 4347 122 เหลือจากการพิจารณาย้าย สพป.กจ.4 

2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และ         
รอการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 14 ราย ดังนี้ 

ที ่ เลขประจำตัว ลำดับที่สอบได้ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 0301012 1 นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม  
2 0301148 2 นายพงศกร อะกะวงค ์  
3 0301029 3 นางสาวภัทรวี  ธนะฤกษ ์  
4 0301067 4 นายสำราญ รักษาสัตย ์  
5 0301070 5 นางยลพิชา ไวคำนึง  
6 0301001 6 นายทวีชัย สมบูรณ ์  
7 0301033 7 นางสาวชญาดา อึ้งพินิจกุล  
8 0301187 8 นางสาวศุภนิจ ทรัพย์จริสแสง  
9 0301049 9 นางสาวขนิษฐา จำปาทอง  

10 0301180 10 นายปิยะ ลิม้ฉาย  
11 0301151 11 นายสิทธิชัย พันนัทธี  
12 0301123 12 นายณัฐวุฒิ ลำทอง  
13 0301102 13 นายวราศักดิ์ อินทสิทธ์ิ  
14 0301041 14 นางสาววิไล  วงษ์จันทร ์  



68 
 

3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง    
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก  
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นควรดำเนินการจัดทำหนังสือเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เพื่อให้มาเลือกสถานศึกษา เนื่องจากผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกทุกรายมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่      
ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรให้ใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา นำมาใช้เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล   เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะพิจารณาอนุมัติให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติให้บรรจุและ
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามท่ีเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  25 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด และไม่ติด

เงื่อนไขใดๆ จำนวน 30 อัตรา  
2. ขออนุมัติใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี           

ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

3. ขออนุมัติเป็นหลักการหลังจากการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแล้ ว            
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 14 ราย ตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขึ้นบัญชีตามลำดับที่เพื่อให้มาเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 

4. ขออนุมัติเพิ่มเติมสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณารับย้ายเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ            
การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื ้นฐาน                    
ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 30 โรง 

5. กรณหีากมีตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งขออนุมัตินำตำแหน่งดังกล่าวมาใช้ในการเปิด
สอบครั้งต่อไป 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    อนุมัติตามเสนอ 
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6.11  เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง/กลุ่ม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นางสาวสุพัตรา  โตสุริยวงศ์ 

 
1 

 
อ 6 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

/กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 
2 นางสาวผุสชา  เนตรแก้ว 

 
3 

 
อ 27 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4 
3 นางสาวภริตา  ทวีศรี 

 
2 
 

อ 27 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
/กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 นายสมศักดิ ์ ทับภู 
 
 

4 
 
 

อ 44 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
/กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563  มีมติอนุมัติมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา     
38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั ่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที ่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ ษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย 
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2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัด เสนอรายชื่อผู้สมควร 
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559  กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลา 6 เดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ความว่า 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ส่วนราชการ
กำหนด โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจำนวนสองคน ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที ่เกี่ ยวข้องกับงานที่ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ เสนอรายชื่อ คณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 ชุด ดังนี ้

๑ อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) กรรมการ 
๓ นางวารี เหล็งไทย(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) กรรมการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดที่ 1 

๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประธานกรรมการ 
๒ นายวีระกิจ  เม่งอำพัน(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) กรรมการ 
๓ นางสาวขนิษฐา  เสวกวาปี (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) กรรมการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 2 ชุด ดังนี้ 
คณะกรรมการชุดที่ 1 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) กรรมการ 
๓ นายวัณณุวรรธน์  ตันติปิธรรม(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) กรรมการ 
คณะกรรมการชุดที่ 2 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวเกษรินทร์ศิริสุวรรณ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ) กรรมการ 
๓ นางกฤษณา  อ่อนเบา(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล        
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   ในระยะเวลา 6 เดือน 
เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553 เห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามรายชื่อที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสนอ เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะก รรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในระยะเวลา   
6 เดือน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายชื ่อคณะกรรมการ         

เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         
ตามมาตรา 38 ค. (2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ในระยะเวลา  
6 เดือน   
มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.12 เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ในระยะเวลา 1 ปี 

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหว ัดกาญจนบุร ี  ขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธ ิผล               

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน           
ในระยะเวลา 1 ปี  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  เสนอ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาและประเมินผล
การปฏิบัติตน และปฏิบัติงานผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 3 ราย  

 

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

(มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 71 และมาตรา 133) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่     

7 เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ภูมิภาค 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561   เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธ ีการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลัง
ทดแทน พ.ศ. 2551  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2561  ได้อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดทำข้อตกลงใน       
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่างผู้รับข้อตกลงและ    
ผู้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยานการลงนามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว และอนุมัติให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแทนในส่วนที่เกี ่ยวข้องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานกำหนดต่อไป 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ผู ้อำนวยการสถานศึกษา ที ่จะต้องเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
  2.1 นายสาคร  แก้วอุปการ   ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 4 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  ตำแหน่งเลขที่ 33471 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
  2.2  นายเจษฎา  ศรีนวล  ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 5 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ตำแหน่งเลขท่ี 33052 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
  2.3 นายแมน  พรมภิมาน  ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที ่ 6 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  ตำแหน่งเลขที่ 33386 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
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3.  ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู้ อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี   ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปีซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประเมิน ชุดละ 3 คน ดังนี้ 
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (ข้าราชการบำนาญด้านการบริหารการศึกษา)  
  3. ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ  
  4. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผู ้อำนวยการสถานศึกษาไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครู             
และบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด  

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ เสนอรายชื่อ คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติ ง านในหน้าที ่ตำแหน่ งผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานกรรมการ 
๒ นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ 
๔ นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามรายชื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 เสนอ เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ให้คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  เพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

 (1) นายสาคร  แก้วอุปการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
 (2) นายเจษฎา  ศรีนวล      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
 (3) นายแมน  พรมภิมาน     ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะเวลา 1 ปี ดังนี้ 

  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ 
๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานกรรมการ 
๒ นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓ นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ 
๔ นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.13 เรื่อง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน นำรายชื่อ

ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ชว่ย   รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา ดังนี้ 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
  3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์     จำนวน 1 อัตรา 
   - กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม  

ตามมาตรา 47 แห่งให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน 
หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี ่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน เกณฑ์ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่    
7 เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค   

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเรียนว่า มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นที่ประสงค์      

จะขอใช้บัญชีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน    
3 อัตรา 
  1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 
จำนวน 1 อัตรา 
  1.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน       
1 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
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2. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก ผู้สอบแข่งขันได ้
จำนวน (ราย) 

เหลือข้ึนบัญชี 
จำนวน (ราย) 

ขอใช้บัญชี 
จำนวน (ตำแหน่ง) 

ถ้าให้ใช้บัญช ี
จะเหลือ (ราย) 

1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 - - - 
2 พลศึกษา 4 -  - - 
3 ภาษาจีน 15 7 2 5 
4 ดนตรีศึกษา 1 - - - 
5 ภาษาญี่ปุ่น 1 - - - 
6 ดนตรีสากล 3 - - - 
7 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 3 - - - 
8 คณิตศาสตร์ 53 - - - 
9 ชีววิทยา 61 53 3 50 

10 ภาษาไทย 30 - - - 
11 ภาษาอังกฤษ 68 8 - - 
12 ฟิสิกส์ 32 24 1 23 
13 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 3 - - - 
14 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 16 - - - 
15 ประถมศึกษา 5 - - - 
16 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 3 - - - 

รวม 299 92 6 78 

3. หลักเกณฑ์การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้ กศจ. ดำเนินการตามลำดับและขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ในสังกัด
สำนักงานศกึษาธิการภาคเดียวกัน 

3.2 หาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกันไม่มีบัญชี ผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดจังหวัดอื่น 

3.3 หาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคอ่ืน ไม่มีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้
ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน 

3.4 หาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามคุณวุฒิ       
ที่ขอให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้ 

3.5 หากทุก กศจ. ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.       
ตั้ง ในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.6 หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่มีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ตาม
คุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน            

ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตาม
ประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่ืนที่ประสงค์ จะขอใช้บัญชีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา 
  1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
  1.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา และ    
กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเมื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมใช้บัญชีดังกล่าวแล้ว จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอัตรากำลังครูภายในจังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตำแหน่งว่างที่ขอใช้บัญชี          
ผู้สอบแข่งขันได้ มีดังนี้  

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ 
กลุ่ม

วิชาเอก 
จำนวน
อัตรา 

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 อัตรา 
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ สพม.32 41554 ชีววิทยา 1 
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ สพม.32 77044 ชีววิทยา 1 
3 สะแกพิทยาคม สพม.32 122011 ชีววิทยา 1 

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา 
1 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม.10 34088 ภาษาจีน 1 

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 อัตรา 
1 อนุบาลกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 1206 ภาษาจีน 1 
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.9 118295 ฟิสิกส ์ 1  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดอนุมัติให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรุรีมัย์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน
ได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี              
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครปฐม 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.14 เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้                
ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัตินำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู ้ช่วย       

ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ ช่วย      
รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

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

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่     
7 เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ว่างจากการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา ดังนี้ 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอ
ใช้ตำแหน่งว่างในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

3. ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี            
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

เลขทีจ่่ายตรง
เงินเดอืน 

ตำแหน่ง อันดับ 
เงินอาศัย

เบิก 
ความต้องการ

วิชาเอก 
สภาพ

อัตรากำลัง 
1 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 300 0008427 คร ู คศ.2 25,900 การศึกษาปฐมวัย พอดีเกณฑ ์
2 บ้านสระเตยพัฒนา เลาขวัญ 4345 0008410 คร ู คศ..3 58,390 การศึกษาปฐมวัย พอดีเกณฑ ์
3 บ้านหนองแสลบ เลาขวัญ 4255 0008343 คร ู คศ..3 58,390 การศึกษาปฐมวัย พอดีเกณฑ ์
4 บ้านหนองมะสัง เลาขวัญ 4289 0079250 คร ู คศ.3 52,060 การประถมศึกษา พอดีเกณฑ ์
5 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4401 0008449 คร ู คศ.1 22,870 ภาษาไทย พอดีเกณฑ ์
6 บ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ 3558 0008532 คร ู คศ.3 58,390 ภาษาไทย พอดีเกณฑ ์
7 บ้านพุพรหม บ่อพลอย 7959 0008000 คร ู คศ.3 58,390 คณิตศาสตร ์ พอดีเกณฑ ์
8 บ้านพรหมณ ี เลาขวัญ 4601 0008650 คร ู คศ.2 22,940 คณิตศาสตร ์ พอดีเกณฑ ์
9 บ้านหนองหมู บ่อพลอย 3275 0008271 คร ู คศ.1 18,950 คณิตศาสตร ์ พอดีเกณฑ ์
10 บ้านสามยอด บ่อพลอย 3249 0008148 คร ู คศ.2 32,060 พลศึกษา พอดีเกณฑ ์
11 บ้านหนองแสลบ เลาขวัญ 4399 0008695 คร ู คศ.2 41,620 พลศึกษา พอดีเกณฑ ์
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาด

อัตรากำลังครูในสังกัด และตามความต้องการของสถานศึกษา เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามความต้องการใน
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอื่นที่ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หรือกรณี ที่
เรียกผู้สอบแข่งขันได้จนหมดบัญชี ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน มาบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่     
ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา ดังนี้ 
 1.1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา 
 1.2 วิชาเอกภาษาไทย          จำนวน 2 อัตรา 
 1.3 วิชาเอกคณิตศาสตร์       จำนวน 3 อัตรา 
 1.4 วิชาเอกพลศึกษา           จำนวน 2 อัตรา 

2. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสอบถามข้อมูลจำนวนผู้สอบแข่งขัน
ได้คงเหลือขึ้นบัญชีไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.15  เรื่อง   การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 ราย 
 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  (มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

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

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

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

6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 759  ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. ประกาศคณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี  ฉบ ับลงว ันท ี ่  9 มกราคม 2561                 
เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

8. คำส ั ่งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ท ี ่  19/2560 ลงว ันที ่  3 เมษายน 2560                  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 

2563 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที ่ กลุ่ม สังกัด 

1 นักทรัพยากรบคุคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 20 บริหารงานบคุคล สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
2 นักวิชาการศกึษา ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 40 ส่งเสรมิการจัดการศกึษา สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการพิจารณารับเปลี่ยน
ตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายและขอโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ
ดังกล่าว  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่งที่ประกาศรับย้าย 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ตำแหน่ง/กลุ่ม ระดับ เลขที่ตำแหน่ง 

1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ปฏิบัตกิาร/ 
ชำนาญการ 

อ 20 1.นางสาวนริมล  นุ่มเนียม 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
คะแนนประเมิน 76 คะแนน 

2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ปฏิบัตกิาร/ 
ชำนาญการ 

อ 40 1.นางสาวธัญญธร  ยอดออน 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบคุคล 
ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ อ 19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
คะแนนประเมิน 56 คะแนน 
 

2.นางสาวอิสริยา  หมั่นด ี
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขที่ กจ 1030 
สังกัด ศธจ.กาญจนบุร ี
คะแนนประเมิน 73 คะแนน 

3.  การพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน โดยพิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้ 
      1) พิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
      2) พิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
      3) พิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4) พิจารณาโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื ่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากา ญจนบุรี เขต 1     
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
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  1. นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง        
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 20 กลุ่มบริหารงานบุคคล   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. นางสาวธัญญธร  ยอดออน   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ   ตำแหน่งเลขที่ อ 19
กลุ ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

หมายเหตุ : เนื่องจากตามหลักเกณฑ์และวิธีการจะต้องพิจารณาผู้ที่ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน 
หากไม่มีผู ้ประสงค์ขอย้ายจึงจะพิจารณารับโอนตามลำดับ ดังนั ้น นางสาวธัญญธร ยอดออน ซึ ่งเป็นผู ้ขอย้าย              
จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน นางสาวอิสริยา หมั่นดี ซึ ่งเป็นผู้ขอโอน จึงถือว่าเป็นการดำเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้รับย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 22      
กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง          
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2) นางสาวธัญญธร  ยอดออน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 19    
กลุ ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.16 เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง      

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรื อนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รวม  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 22 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  (มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม

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

ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

5. ประกาศคณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหวั ดกาญจนบุรี  ฉบ ับลงว ันท ี ่  9 มกราคม 2561                    
เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 

6. คำส ั ่งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ท ี ่  19/2560 ลงว ันที ่  3 เมษายน 2560                  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จึงมีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่างไป
ใช้สำหรับการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ     
พลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล เป็นตำแหน่งที่ว่างจาก 
การเลื่อนใหด้ำรงตำแหน่ง ชพ.
ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ          
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือทำ
หน้าที่ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร      
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1               ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  กรรมการ        
3) นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท  ผอ.กลุ่มอำนวยการ                              กรรมการ 
4) นางสาวกำไลมาศ  มีทรัพย์          ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการ 
5) นางวลีพร  ภาคภูมิ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                           กรรมการและเลขานุการ 
6) นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ            ผูช้่วยเลขานุการ 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จึงมีความประสงค์ขอนำตำแหน่งว่างไปใช้
สำหรับการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ         
พลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่ กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 22 บริหารงานบุคคล เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการย้าย
ไปดำรงตำแหน่งในสังกัด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ          
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือทำ
หน้าที่ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร      
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3             ประธานกรรมการ 
2) นายชัยนนท์  นิลพัฒน์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3          กรรมการ        
3) นางสาวขนิษฐา  เสวกวาปี  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          กรรมการ 
4) นางสาวพรพันธ์  สุทธาคง  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                    กรรมการ   
5) นายวีระกิจ  เม่งอำพัน  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการและเลขานุการ 
6) นางพรทิพย์  ชมภูธวัช  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ           ผูช้่วยเลขานุการ 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจสอบ

ตำแหน่งว่างดังกล่าวแล้ว เป็นตำแหน่งที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ นำ
ตำแหน่งว่างไปใช้ในการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   และสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที ่

กลุ่ม 
 

สังกัด 

1 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 19 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ อ 22 บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ดังนี้ 

2.1 ลงนามในประกาศรับเปลี ่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2)  

2.2 ลงนามในคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม        
กับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
รายงานผลการดำเนินการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติผล   
การคัดเลือกต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.17 เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) 
              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564ไปยังสำนักงานเขต 
              พื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างจังหวัด  

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7316  ลงวันที่  7  ธันวาคม 
2563  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน  (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน  2559  เรื ่อง  การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน 

4. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                    
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายและรายละเอียด

ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 6 หน้า 140-142) 

2. การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับย้าย กำหนดให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 กรณีการขอย้ายไป สพท./สศศ. ในจังหวัดเดียวกัน  ให้ สพท./สศศ. ขอผ็ประสงค์ขอย้าย 
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

2.2 กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด  ให้ สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา
รวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. /อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปยังสพท./สศศ.             
ที่รับย้ายในต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

3. เนื่องจากตามปฏิทินกำหนดให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา
พร้อมความเห็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความจำเป็นของสถานศึกษา 
ส่งไปยัง สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และ สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย 
จะต้องส่งคำร้องขอย้ายไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้ายในต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้ไม่
สามารถนำวาระเสนอต่อที่ประชุม อกศจ./กศจ. ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด จึงเห็นควร ดังนี้ 

1. ขออนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564  

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) สรุปข้อมูลรายชื่อผู้ยื ่นคำร้องขอย้าย ไปต่างจังหวัด       
ทุกราย เพ่ือนำเสนอต่อ อกศจ. /กศจ. ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึ กษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างจังหวัด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

2. ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด รายงานข้อมูล
รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ อกศจ.กาญจนบุรี และ กศจ.
กาญจนบุรี ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.18  เร ื ่อง  การส่งคำร ้องขอย้ายข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู           
(กรณีพิเศษ) 

คำขอ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู  และบุคลากร        
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

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

 

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

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

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค            

เรื ่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่            
7 เมษายน 2560 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่ามีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้ยื่นความประสงค ์ขอส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย 
รายละเอียดดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
1 นางสมบุญ   

               โฉมแก้ว   
คร ู
อันดับ คศ.3 
โรงเรียนวดัมว่งชุม 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
วุฒิค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
เงินเดือน 46,990 บาท 
บรรจุวันที่ 1 มิถุนายน 2538 

* ย้ายกรณตีิดตามคูส่มรส 
เนื่องจากคู่สมรส ร.ต.อ.สำเริง              
โฉมแก้ว ไดร้ับการแต่งตั้งให้ไปดำรง
ตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ 3 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2563ตามคำสั่ง
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 
481/2563 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจ สั่ง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2563 

ขอย้ายไป 
สพป.
อุบลราชธานี 
เขต 1 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผลการขอย้าย หมายเหตุ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2 นางดวงใจ   
          จงเจริญ 

ครู 
อันดับ คศ.1 
รร.บ้านบ้องตี้ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
วุฒิ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
เงินเดือน 22,770 บาท 
บรรจุวันที่ 10 มี.ค. 2558  

   * ย้ายกรณีดูแลบิดามารดาซึ่งเจบ็ป่วยด้วย
โรคร้ายแรง 
     เนื่องจากมารดาป่วยเป็นโรคความดัน โรค
ไขมันในเส้นเลือด และผ่าตดัไตข้างซ้ายออก 

ขอย้ายไป 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3 นางสาวพมิพนารา       

                   บุญนำมา     
ครู  
อันดับ คศ.1 
รร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
เงินเดือน 17,770 บาท 
บรรจุวันที่ 1 ต.ค. 2561 
 

* ย้ายกรณดีูแลบดิามารดาซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง 
     เนื่องจากบิดาเจ็บป่วยร้ายแรงด้วยโรคตับ
แข็ง ตับอักเสบ ร่วมกับมภีาวะไตวาย เกลือแร่ 
โซเดียม และโพแทสเซียมในรา่งกายต่ำมาก
ผิดปกติ ทำให้มีอาการกลา้มเนื้อออ่นแรงท่ีแขน
และขาท้ังสองข้าง ส่งผลใหไ้มส่ามารถช่วยเหลือ
ตนเองในด้านการใช้ชีวิต และทำกจิวัตร
ประจำวันได้ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาและทำ
กายภาพบำบัดตามแพทย์นดัอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 บิดามีอาการวบูและลม้ศรีษะ
กระแทกพื้นอยา่งรุนแรง ทำให้ได้รบับาดเจบ็เป็น
แผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าและศรีษะ ไมส่ามารถพูด
และตอบสนองได้ ตอ่มาวันที่ 2 ต.ค.63  มกีาร
ตอบสนองไดม้ากขึน้ แต่กย็ังมีอาการแขนขาอ่อน
แรง การประมวลผลต่าง ๆ  ช้าลง ไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มารดาไมส่ามารถดูแลบดิาได้
อย่างเตม็ที่ เนื่องจากตนเองก็มีอาการปวดตามข้อ 
เข่า เอวและหลัง เพราะมีนำ้หนกัตัวที่มาก (105 
กก.) และมารดาประกอบอาชีพค้าขาย ต้องออกไป
ขายของที่ตลาดทุกวนัเพื่อหารายไดเ้ป็นค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว มารดาจะต้องทำกจิวัตร
ประจำวันให้กบับิดาก่อนออกไปตลาด เช่น แปรง
ฟัน ป้อนอาหาร อาบนำ้ และให้บดิาใส่กางเกง
ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ทำใหร้ะหว่างวันบิดากจ็ะอยู่
เพียงลำพัง 
     น้องชายของผู้ขอย้ายมไิด้พักอาศัยอยู่กบับิดา 
มารดา เพราะมคีรอบครัวและทำงานอยู่ที่จังหวดั
แพร่ จึงไมส่ามารถดแูลบิดาและมารดาได ้ 

ขอย้ายไป 
รร.ในสังกดั 
สพม.เขต 24 

 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ที่ 441/2563 
สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า การขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการรายดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ที่ 399/2563 
สั ่ง ณ วันที ่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ ่งคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า การขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการ            
รายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการย้ายกรณีพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ที่ 4/2564      
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่า การขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการรายดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง
ขอย้ายกรณีพิเศษทุกราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าราชการดังกล่าวไม่ติดเงื่อนไขในการขอย้ายกรณีพิเศษ และได้ผ่าน      
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ส่งคำร้อง
ขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 3 รายดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทาง  เพื่อพิจารณารับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู           
(กรณีพิเศษ) จำนวน 3 รายดังกล่าว   ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เพื่อพิจารณารับย้าย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป  

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี  อนุมัติตามเสนอ 
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6.19   เรื่อง  การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปช่วย

ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 2 ราย 
 

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

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  มาตรา 53 และ มาตรา 69 วรรคสอง  “สำหรับการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอำนาจของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ศ.จ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา)” 

2. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  ลงวันที ่ 3  เมษายน  2560               
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไปช่วยราชการในสถานศึกษาภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในสถานศึกษา และให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 7 หน้า 143-145 ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ ไปช่วยราชการที่ 
1 นางกมลทิพย์  อิงปัญจลาภ 

ตำแหน่ง ผอ.รร.วัดหนองปลิง 
วิทยฐานชำนาญการพิเศษ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

    * สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รบัเรื่อง
ร้องเรียนจากชาวบ้านและชุมชนของ  
รร.วัดหนองปลิง 
 

ช่วยราชการที่ในโรงเรยีนที่มีตำแหน่ง
ว่างเหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งจาก
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ทั้งนี้ จะต้องสถานศึกษาที่มีขนาดเท่า
เดิม หรือเล็กกว่าเดิมเท่านั้น 

2 นายภัทราวุธ  มีทรัพย์มั่น 
ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.1 
โรงเรียนวัดหนองลาน 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

    * ข้าราชการรายดังกล่าวได้ถูกบุคคล 
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามาทำร้ายร่างกาย  
ถึงในห้องเรียนขณะปฏบิัติหน้าที่ครูผูส้อน  
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

ช่วยราชการที่ รร.บ้านรางกระต่าย 
“พิริยะประชาวิทยาคาร” 
มีอัตรากำลังครูตำ่กว่าเกณฑ์ (-1) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ป ี 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขและการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ไปช่วยราชการในสถานศึกษาภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามที่เสนอ
ข้างต้น 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปช่วยราชการในสถานศึกษาภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จำนวน 2 ราย ตามท่ีเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี    
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาโรงเรี ยนที่มีความ

เหมาะสมให้  นางกมลทิพย์  อิงปัญจลาภ  ตำแหน่ง  ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง  ไปปฏิบัติราชการ                                
เป็นการชั่วคราว  

2. อนุมัติให้ นายภัทราวุธ  มีทรัพย์มั่น ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนวัดหนองลาน ไปช่วยราชการที่ โรงเรียน
บ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 
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                 6.20 เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม              
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว19/2561  

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา    

อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 ราย 
 

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

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

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

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
4. คำส ั ่ งห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ  ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560                  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี ได้ม ีคำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                 
ที่ 771/2563  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563  มีผู้ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 5 รายประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน/อำเภอ หมายเหตุ 
1 นางสาวปณิตา   เสถียรพานิช 239 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ  
2 นางสาวอภิญญา  วงศ์ภาคำ 2368 โรงเรียนวัดหินดาด  
3 นางสาวเบญจมาภรณ์บุญญานันท์ 2929 โรงเรียนบ้านหนองขอน  
4 นางสาวภาวินีย์   ธรรมะ 499 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง  
5 นางสาวจิดาภา   ทองทวี 4340 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง  

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

กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที ่ได้รับ        
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี     
ในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

3. สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมาเพื่อเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ดังนี้ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
นอกสถานศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 
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ที่ โรงเรียน 
รายชื่อผู้รับการประเมิน 

ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กรรมการขา้ราชการครู                      
ในสถานศึกษา 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

1 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
นางสาวปณิตา  เสถียรพานิช 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

นางสายใจ  จักขุพันธ์ 
 ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

นายบรรจง  รสจันทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล 

2 โรงเรียนวัดหินดาด 
นางสาวอภิญญา  วงศ์ภาคำ 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนวัดหินดาด 

นายประทีป  ดวงเพียอ้ม 
 ครู โรงเรียนวัดหินดาด 

นายเพลิน  บุญปลูก 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 โรงเรียนบ้านหนองขอน 
นางสาวเบญจมาภรณ์บุญญานันท์ 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองขอน 

นางสาวบรรจง  เงินโสภา 
 ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน 

นายนิกร  คชเดช 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 
นางสาวภาวินีย์  ธรรมะ 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 

นางสาวสิริลักษณ์  แสวงสุข 
 ครู โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 

นางสาวภานุมา  อมรอเนกบุญ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
นางสาวจิดาภา  ทองทวี 
บรรจุเมื่อ 16 ธันวาคม 2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

นางพัฒนี  นุ่นชูคัน 
 ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

นายไพศาล  บัวหลวง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

จึงเห็นควร แต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 5 ราย  
 

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

 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  จำนวน 78 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   จำนวน 15 ราย   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3   จำนวน 16 ราย  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4   จำนวน 21 ราย   
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน 26 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

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

ครูผู้ช่วย 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  เรื่อง  การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 78 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 ครบสองปี
แล้ว 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกหกเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวม 4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1-2 ต้องมีคะแนน         
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน , ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 36 
คะแนน) และครั้งที่ 3-4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน , 
ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน) ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จำนวน 15 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.กุลกาญจน์  รักกันด ี วัดท่าน้ำตื้น  
2 น.ส.สุนสิา  จันทร์โสม บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลติอุปถัมภ์)  
3 น.ส.วิภาวี  ร่วมชาต ิ บ้านวังสารภ ี  
4 นายปฏิภาร  เมฆประยูร บ้านหนองสามพราน  
5 น.ส.โชติกา  นาลอย บ้านนากาญจน ์  
6 น.ส.กิตตยิา  ภาณุโรจน์ธนากุล วัดท่าตะคร้อ  
7 น.ส.วารี  มลี้อม วัดวังขนายทายิการาม  
8 น.ส.วิไลภรณ์  รตันแสงศร บ้านเนินไพร  
9 น.ส.ลดัดา  ง้ิวเซอร ์ บ้านโป่งโก  

10 น.ส.อารยา  วงค์คำ บ้านน้ำพุ  
11 นายธีระพงศ์  ถำวาปี บ้านทุ่งมะขามเฒ่า  
12 น.ส.ศรณัญา  คงแจ่ม วัดจรเข้เผือก  
13 น.ส.กฤติยานี  พรมล ี บ้านสามหลัง  
14 น.ส.วราภรณ์  เพียรทอง อนุบาลศรสีวัสดิ ์  
15 นายสิทธิชัย  ดอนสระไพร ชุมชนบ้านท่ากระดาน  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  จำนวน 16 ราย 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 น.ส.อุษา  จันทร์ลลิา บ้านพุเตย  
2 น.ส.สุพรรณี  แทนเพชร สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  
3 น.ส.ชุติภัทร  พัฒนวัชรกุล สามัคคีธรรมานุสรณ ์  
4 น.ส.เบญจวรรณ  ปิ่นธุรตัน ์ บ้านวังสิงห ์  
5 น.ส.สุพิชญา  ทองเกิด บ้านเขาพัง  
6 น.ส.แพรไพลิน  คำปาน อนุบาลไทรโยค  
7 น.ส.กนกพร  ชินนอก บ้านท่ามะเดื่อ (ทอง)  
8 นายอาสา  มั่นหมาย บ้านทุ่งเสือโทน  
9 น.ส.ภริัญญา  ใบบัว บ้านทุ่งเสือโทน  

10 น.ส.ยลลดา  บุญมา บ้านทุ่งเสือโทน  
11 น.ส.ชัชฎาภรณ์  ยุบลเลศิ บ้านอูล่อง  
12 น.ส.นัฐฑิญา  วงศ์ระพี บ้านนามกุย  
13 น.ส.กาญจนา  แต่งตั้ง บ้านห้วยเสือ  
14 น.ส.ทัศนีย์  ทองนาค บ้านห้วยเขย่ง  
15 น.ส.แก้วใจ  บุญเชิด บ้านยางขาว  
16 น.ส.พนิดา  อ่ำอ่อน บ้านท่าดินแดง  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  จำนวน 21 ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ชิดชนก  เกิดแก้ว อนุบาลวัดเลาขวัญ  
2 น.ส.อรพรรณ  อิสสอาด บ้านสามยอด  
3 น.ส.สริ์ดาพัชร์  เพ็ญจันทร ์ บ้านสามยอด  
4 น.ส.วรญัญา  ทองพรหม บ้านหนองเตียน  
5 น.ส.รตันา  ตะพัง บ้านพุบอน  
6 น.ส.กฤตตาภรณ์  วงษ์ษา บ้านหนองขอน  
7 น.ส.จิรนันท์  เฉยเกิด บ้านหนองรี  
8 น.ส.นันท์นภสั  งามเจรญิ บ้านเสาหงส ์  
9 น.ส.ธารารัตน์  สืบกลัด วัดหนองไม้เอื้อย  

10 น.ส.ตติยาพร  มงคล บ้านสามยอด  
11 น.ส.สุพรรณี  ปราบภยั อนุบาลบ่อพลอย  
12 น.ส.นฤมล  เอื้อนไธสง วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9)  
13 น.ส.สุกญัญา  ทาไว วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9)  
14 นายธนวัฒน์  จันทร์สวัสดิ ์ อนุบาลบ่อพลอย  
15 นางพิมพ์พิชชา สังข์รักษา บ้านพรหมณ ี  
16 น.ส.เบญจวรรณ  แสงคำ ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
17 นายกฤษณะ  แก้วมา ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
18 น.ส.ลลิตา  ไพรงาม ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  
19 น.ส.ลักษณา  ถิ่นผาแดง บ้านหนองขอนเทพพนม  
20 นายวงศกร  พ่อค้า บ้านลำอีซ ู  
21 น.ส.พักตร์พมิล  ศาลารมย ์ บ้านพุพรหม  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน 26 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายกิตติชัย ทองทวี ร่มเกล้ากาญจนบุร ี  
2 น.ส.พจนาถ กลีบสัตบตุร ร่มเกล้ากาญจนบุร ี  
3 นายณัฐพงษ์ วนาพิทักษ์กุล ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
4 นายสุชาติ สวสัดิ์พงไพร ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
5 นายกิตติชัย ก้อนแก้ว ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
6 นายธิเบต นิลสวัสดิ ์ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
7 น.ส.วรรณนิศา ล่องแพ ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
8 น.ส.น้ำฝน อ่วมสะอาด ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
9 น.ส.พัชรีพร แย้มพราย เลาขวัญราษฎร์บำรุง  

10 นางสุวนันท์ สรพรม เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
11 นายมาโนช เนียมแก้ว เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
12 นายภาคภมูิ เครือแก้ว เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
13 น.ส.เพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ ์ เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบรุ ี  
14 น.ส.อารีพร เพ็งน้อย เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบรุ ี  
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ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
15 นายธวัชชัย สุขสำราญ ไทรโยคน้อยวิทยา  
16 น.ส.ณัฐฐินีย์ เทียนทอง เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบรุ ี  
17 น.ส.วรรณเลขา กันเกต ุ เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบรุ ี  
18 น.ส.อัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบรุ ี  
19 น.ส.วศินี ไชยยะ พนมทวนชนูปถัมถ์  
20 น.ส.ฐิตินันท์ ดุษฎ ี อุดมสิทธิศึกษา  
21 น.ส.วารดิา ชูชาติ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
22 น.ส.เจนจริา ศรเีหรา พังตรุราษฎร์รังสรรค ์  
23 นายศรัญญู เพชรัตน ์ เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
24 น.ส.เรณู โตแก้ว เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
25 นางรัตนากร สงคราม เลาขวัญราษฎร์บำรุง  
26 นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ ์ ไทรโยคน้อยวิทยา  

    
 

ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  78 ราย(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 8 หน้า 146-150) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา     

อย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู ้ช่วย จำนวน 78 ราย ผ่านการประเมินฯ            
ทั้ง 4 ครั้ง  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร  อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง       
ครูผู้ช่วย  ให้ดำรงตำแหน่งครู  ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่         
ครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี จำนวน  78 ราย  

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 78 ราย  
  

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

 

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน  11 ราย ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน  6 ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 3 ราย 

 

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

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

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

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

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

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

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แจ้งว่า ได้ร ับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา            
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 11 รายและได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่ 3 
ด้านผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน  จำนวน  11 ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 2 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายสุทธิพร 
            ดาวเรือง 
ครูร.ร.วัดกาญจนบุรีเก่า 
“อุดมราษฎร์วิทยา” 
กศ.บ.(ดนตรีศึกษา – ดนตรี
ไทย) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

คณิตศาสตร์/ 
17 ธ.ค. 2563 

1.ผอ.ร.ร.วัดกาญจนบุรีเก่า 
“อุดมราษฎร์วิทยา” 

ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางสุจินตนา  บุษกรจงกลกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นางพันธ์ตะวัน  จันทร์เพชร 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า“ลาดหญ้าวิทยา” 
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. นางปราณปรีญาพร 
            จานทอง 
ครูร.ร.บ้านหัวหิน 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 

คณิตศาสตร์/                  
8 ธ.ค. 2563 

1.ผอ.ร.ร.บ้านหัวหิน ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางวัชรินทร์  สำเนียงงาม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางธีมาพร  แจ้งกิจ 
ครู ร.ร.ตลาดสำรอง 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 6 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.สุนทรี  สังข์ภากรณ์   
ครู รร.บ้านแก่งจอ                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ปฐมวัย/ 
22 ธ.ค. 
2563 

1. ผอ.รร.บ้านแก่งจอ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.ฐิติรัตน์  เดชเจริญพร                      
ผอ.รร.ไทรโยคใหญ่ 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นางณิชกุล  สืบอินทร์                        
ครู รร.ไทรโยคใหญ่  
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาปฐมวัย 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.อลิศรา   
         เทพกระโทก    
ครู รร.บ้านบ้องตี้                     
ค.บ. (คณิตศาสตร์)              
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)             

คณิตศาสตร์/ 
24 ธ.ค. 2563 

1. ผอ.รร.บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นางแสงระวี  สุขประเสริฐ          
ผอ.รร.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.จันทรา  แก้วพรายตา                     
ครู รร.บ้านบ้องตี้  
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาคณิตศาสตร์ 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

3. น.ส.วิริยา  กัลยาไสย   
ครู รร.บ้านวังผาตาด                     
ค.บ. (พลศึกษา)                         

พลศึกษา/ 
5 ม.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านวังผาตาด ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.กัลยา  เรืองวงษ์งาม          
ผอ.รร.บ้านป่าไม้สะพานลาว 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พิรุณ  เสลานนท์                      
ครู รร.บ้านป่าไม้สะพานลาว 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาพลศึกษา 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

4. น.ส.ภคพร  สุขกิจ    
ครู รร.พุทธวิมุติวิทยา                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                         

ปฐมวัย/ 
5 ม.ค. 2564 

1. ผอ.รร.พุทธวิมุติวิทยา ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายสิษฐ์ทัศน์  ผิวเกลี้ยง             
ผอ.รร.บ้านพุองกะ 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.รัชนี  ขวัญนุ้ย                      
ครู รร.บ้านพุองกะ 
วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

5. น.ส.ดวงใจ  สีคำ    
ครู รร.บ้านกุยแหย่                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)                         

ปฐมวัย/ 
5 ม.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายณัฐพล  มิตรอารีย์ 
ผอ.รร.วัดหินดาด 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุมาลี  อินทราพงษ์                     
ครู รร.บ้านกุยแหย่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

6. น.ส.คณิศร  เพียรพร้อม   
ครู รร.บ้านกุยแหย่                     
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)             

ปฐมวัย/ 
5 ม.ค. 2564 

1. ผอ.รร.บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายณัฐพล  มิตรอารีย์ 
ผอ.รร.วัดหินดาด 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.สุมาลี  อินทราพงษ์                     
ครู รร.บ้านกุยแหย่ 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สาขาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  จำนวน 3 ราย 
 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. น.ส.กรรณิการ์ รัตนะวัน 
ครูร.ร.หนองขาวโกวิท 
พิทยาคม 
วศ.บ.สาขาปิโตรเคมี 
และวัสดุพอลิเมอร ์
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

22ธ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายยงยุทธ สงพะโยม 
ผอ. ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 

 วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.พจนา พลชัย 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

2. น.ส.นิชาภา บุรีกาญจน ์
ครูร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
ศษ.บ. สาขาสุขศึกษา 
ค.ม. สาขาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

24 ธ.ค.2563 

1. ผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์ 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. นายไพศิษฐ์ ทองบรรเทิง 
ครู ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 
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ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

3. น.ส.ฉัตรแก้ว พรหมมา 
ครูร.ร.เทพมงคลรังษี 
วท.บ. สาขาชีววิทยา 
ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11 ม.ค.2564 

1. ผอ. ร.ร.เทพมงคลรังษี ผู้อำนวยการ ประธาน 

2. น.ส.อรอุมา แซ่เล้า 
รองผอ. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 

 วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3. น.ส.กมลชนก มังเขตแขวง 
ครู ร.ร.วิสุทธรังษี 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 สาขา วิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการคร ู กรรมการ 

 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด

นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

จำนวน 11 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และด้านที ่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ               
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม และ(3) ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 

 

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 11 ราย ตามที่สำนักงานเขตพื้นท่ีเสนอ 

 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้รับอัตราเงินเดือนเดิม จำนวน 11 ราย 

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

 

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

คำขอ 
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 

และด้านที่ 3 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
จำนวน 9 ราย ดังต่อไปนี้ 

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

                3.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   จำนวน 3  ราย 

                4.    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  จำนวน  1 ราย 

 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

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

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

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

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

เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงขึ้น 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว 5733                        
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553  เรื่อง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน 

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

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

11. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560  สั ่ง ณ วันที ่ 3 เมษายน 2560                    
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2563 , ครั้งที่ 12/2563 เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563  และครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563       
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้าน
ความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอ
ขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 – 3 ของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9 ราย  ดังนี้ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 4 ราย 

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. น.ส.จันทรเ์พ็ญ  
ศรีกองเพชร  
ครู ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์
บูรณะ  
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ด้านที่ 1 100 65 82.00 87.00 87.00 85.33 ผ่านการประเมิน/ 
28 ส.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 97.50 78.75 83.75 86.66 

ด้านที่ 3 100 65 71.25 76.25 76.25  

2. น.ส.พุทธาพร   
           เหลืองสด 
ครูร.ร.บ้านหนองมงคล 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 90.00 91.00 87.00 ผ่านการประเมิน/ 
14 ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 75.00 85.00 88.00 83.00 

ด้านที่ 3 100 65 84.00 84.00 83.00  

3. น.ส.นภสร  นวลจันทร์                                     
ครูร.ร.บ้านโป่งหวาย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ด้านที่ 1 100 65 84.00 89.00 85.00 86.00 ผ่านการประเมิน/ 
30 พ.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 87.50 87.50 85.00 

ด้านที่ 3 100 65 82.00 82.00 84.00  
4. นายประกิจ     

           มากสมบูรณ์                                     
ครูร.ร.วัดจรเข้เผือก 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ด้านที่ 1 100 65 91.00 89.00 89.00 89.66 ผ่านการประเมิน/ 
2ธ.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 80.00 83.75 78.75 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 81.00 78.00 80.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. น.ส.อารีย์  ตาคำ 
ครู รร.อนุบาลทองผาภูม ิ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)        

ด้านที่ 1 100 65 89.00 90.00 92.00 90.33 ผ่านการประเมิน/ 
30 พ.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 76.25 79.00 83.75 79.66 

ด้านที่ 3 100 65 78.25 78.25 80.25  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 ราย 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  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. น.ส.ปราถนา  ริดพันธ์ 
ครู รร.เขาวงพระจันทร์ 
ค.บ. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 98.00 97.00 99.00 98.00 ผ่านการประเมิน/ 
12 ต.ค. 2563 ด้านที่ 2 100 65 95.00 98.75 98.75 97.50 

ด้านที่ 3 100 65 83.75 83.75 83.75  

2. ว่าท่ีร้อยตรีกฤษดา  
           ทองอินทร์ 
ครู รร.บ้านหนองโสน 
กศ.บ. การประถมศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 80.00 84.00 86.00 83.33 ผ่านการประเมิน/ 
20 ต.ค.  2563 ด้านที่ 2 100 65 81.25 82.50 78.75 80.83 

ด้านที่ 3 100 65 83.25 85.25 84.50  

3. น.ส.ขวัญดาว มาลัย 
ครู รร.บ้านหนองผักแว่น 
บธ.บ. การตลาด 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด้านที่ 1 100 65 95.00 93.00 96.00 94.66 ผ่านการประเมิน/ 
3 พ.ย.  2563 ด้านที่ 2 100 65 96.25 93.75 96.25 95.41 

ด้านที่ 3 100 65 90.00 85.00 85.00  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ตำแหน่ง/

สังกัด/ 
/วุฒิการศึกษา 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนประเมนิของคณะกรรมการ ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 
กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. นายธิปัตย์  ทั่นเส้ง 
ครูร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 
 

ด้านที่ 1 100 65 94.00 89.00 99.00 94.00 ผ่านการประเมิน/ 
19 มิ.ย. 2563 ด้านที่ 2 100 65 88.75 80.00 88.75 85.38 

ด้านที่ 3 100 65 90.50 91.50 95.50  
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา           
ได้นำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย  มีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ 
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ได้รับคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากกรรมการทั้ ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 65 และได้คะแนนการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร   
1. อนุมัตผิลการประเมินตามมตขิองคณะกรรมการประเมิน จำนวน 9 ราย  
2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ มีวิทยฐานะ

ชำนาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ผลการประเมินตามมตขิองคณะกรรมการประเมิน จำนวน 9 ราย 
2. ติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญ

การ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.24 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

                                        ตาม ว 17/2552 
คำขอ 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์ขออนุมัติตั ้งคณะกรรมการ  ชุดที่ 1           
เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ    
ของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให ้ม ีว ิทยฐานะหรือเล ื ่อนว ิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1  ราย 

 

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

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

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

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

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

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   แจ้งว่า ได้รับแบบเสนอขอรับ          
การประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ            
ครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ราย และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินแล้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1  ราย 
ดังนี้ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/

ร.ร./วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีขอ/ 
สพท.รับคำขอ 

คณะกรรมการ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ 
ผอ.รร.บ้านนามกุย                    
วุฒิ ค.บ.(เคมี)ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

บริหารการศึกษา 
15 ม.ค.2564 

1. ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้บริหาร
การศกึษา 

ประธาน 

2.น.ส.ฐิติรัตน์  เดชเจริญพร 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคใหญ่ (ผอ.ชำนาญการพิเศษ)         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3.นายชาณรงค์  รักน้อย 
ผอ.ร.ร.บ้านแก่งจอ  (ผอ.ชำนาญการพิเศษ) 

ผู้อำนวยการ กรรมการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   นำเสนอแล้ว เห็นว่า   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

พิเศษ จำนวน  1 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   เสนอขอตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 1 

เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. อนุมัติตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี      
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  1 ราย ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3    

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

3. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และด้านที ่ 2 ด้านความรู ้ความสามารถ เพื ่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ                        
ชำนาญการพิเศษ จำนวน  1  ราย 

2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ 
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6.25  เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อเลื่อนเป็น     
                 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) ตาม ว 17/2552 
 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 5 ราย ดังต่อไปนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 1  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 จำนวน 3 ราย 
 

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

(มาตรา 54) 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

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

หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
4. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ0213.4/ว 17 ล งว ันที ่  21 ต ุลาคม 2548                 

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

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

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

เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

8.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5733 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2553  เร่ือง  การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

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

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2  เพื่อประเมิน

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มี
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
ของผู้เข้ารับการประเมิน ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดำเนินการประเมิน
ด้านที่ 3 ภายในระยะเวลาที่  ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  แจ้งว่าคณะกรรมการชุดที่ 2 ได้
รายงานสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับ



111 
 

การประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสาขาวิชาต่างๆ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จำนวน 5 ราย  

3. กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้เสนอ กศจ.กาญจนบุรี  พิจารณาอนุมัติ  
มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน หรือได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

4. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ปรากฏ ดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. น.ส.ดาวไสว  ขุนทอง         

ผอ.ร.ร.บ้านไร่ปา้                 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด.(การบริหารเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา) 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารสถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ 

60               
40 

39                  
26 

46.00 
27.00 

46.00 
26.00 

46.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
22 ก.ย.2563/     
11 ก.ค.2562 คะแนนรวม 100 70 73.00 72.00 72.00 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4   จำนวน 1 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1) จำนวน 1 ราย 
1. นางณัฐตาภรณ์ ศักด ี

ครูรร.ป่าไม้อุทิศ 15  
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
28.00 

47.50 
26.00 

 

ผ่านเกณฑ์/ 
25 ธ.ค. 63/ 
25 ธ.ค. 63 คะแนนรวม 100 70 74.50 75.50 73.50 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จำนวน 3 ราย 

ที ่
ช่ือ-สกุล/ตำแหน่ง/   

วุฒิการศึกษา 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)จำนวน 1 ราย 
1. นายบุญเลิศ  

         แสวงทอง 
ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารสถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60              
40 

39                  
26 

51.00 
26.00 

51.00 
26.00 

51.00 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
15 ม.ค.64/ 
22มี.ค.61 คะแนนรวม 100 70 77.00 77.00 77.00 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)จำนวน 1 ราย 
2. นายเกรียงไกร  

        จันหอม 
ครูร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
5 พ.ย.63/ 
6พ.ย.60 คะแนนรวม 100 70 74.50 74.50 73.50 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง คร้ังท่ี 2)จำนวน 1 ราย 
3 นางนิรมล  

         กิตติมานิตกุล 
ครูร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลงานทางวิชาการ 
60               
40 

39                  
26 

47.50 
27.00 

47.50 
26.00 

47.50 
26.00 

ผ่านเกณฑ์/ 
23 พ.ย.63/ 
12พ.ค.61 คะแนนรวม 100 70 74.50 73.50 73.50 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า 
1. คณะกรรมการชุดที่ 2  ได้มีมติสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
จำนวน  5 ราย  
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จำนวน 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   
 

เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2   จำนวน 5 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 5  ราย ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 

ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
 

อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2  จำนวน 5 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 3 ให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 5  ราย ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน ไม่ก่อนวันที่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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6.26 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
       (ว 21/2560) 

คำขอ 
 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย   
 

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

(มาตรา 53 และมาตรา 54) 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุง

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

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

ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที ่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื ่อง คู ่มือ           

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรม
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

8. คำส ั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560  ลงว ันที ่  3 เมษายน 2560                           
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ กำหนดให้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่

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

กำหนด 
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาทราบและดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที ่ หรือ              
ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. กศจ.พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย  

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

สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี   ได ้ตรวจสอบคุณสมบัต ิของผ ู ้ขอม ีหร ือเล ื ่ อน                    
วิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณส มบัติ
ครบถ้วนตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ - สกุล /ผู้ขอ 
วุฒิการศึกษา 

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

การประเมิน 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ) 

1. นายสามารถ  แกว้วิชิต ครู - 25,880  บ้านหนองตาคง ท่ามะกา 
กาญจนบุร ี

16 พ.ย. 2563 

 

คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู้ ขอรับการประเมิน   
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.       
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จำนวน 1 ราย  (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลขที่ 9 หน้า 
151 ) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

ของผู้ขอรับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดนำเสนอแล้ว เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพ่ือให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

จึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะ           

ครูชำนาญการ  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ความเห็น อกศจ.กาญจนบุรี 
อกศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  21 มกราคม  2564  ได้ตรวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ราย 
2. ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู

ชำนาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2/คศ.3 แล้วแต่กรณี ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงาน ที ่เกิดจาก           
การปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   อนุมัติตามเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   
 

7.1  เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  2/2564 วันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  
2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
 

 
 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นายธัญ  สายสุจริต) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 






































































