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ผู้มาประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 

 (นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
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 (นายอาดุลย์  พรมแสง)                                                                          
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์)                                                                
6. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 (นายณรงค์เดช รันตนานนท์เสถียร) 
7. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(นางอรณิช  วรรณนุช) 
8. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

 (นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์)                                                                   
9. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์)   
10. ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)     
11. นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                         
12. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                   
13. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
14. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
       (นายอนันต์  กัลปะ)  
15. นายโอภาส ต้นทอง            รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
16. นางพรทิพย์  สันทัด         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
17. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์)                                                                     
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ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ติดราชการ 
 กรรมการ                      ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชาลี  สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ศธจ.กาญจนบุรี 
2. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ศธจ.กาญจนบุรี 
3. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธจ.กาญจนบุรี                                  

 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ก่อนการประชุมเลขานุการฯ ขออนุญาตประธานฯ ให้ข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมตลอดวาระการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ ดังนี้ 
1) นายโอภาส ต้นทอง              รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
2) นางพรทิพย์  สันทัด              ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ศธจ.กาญจนบุรี 
3) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
4) นายชาลี  สำรองทรัพย์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ศธจ.กาญจนบุรี 
5) นางวันทนีย์  ขาวผ่อง       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ศธจ.กาญจนบุรี 
6) นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธจ.กาญจนบุรี                                  
 

 เมื ่อที ่ประชุมพร้อม นายบวรศักดิ ์  วานิช รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี          
ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ นายบวรศักดิ์  วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมแทน 
และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ท่านประธาน กศจ.กาญจนบุรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกรัฐมนตรี กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน  2562  ณ จังหวัดกาญจนบุรี  สถานที่จัดประชุม ณ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏกาญจนบุรี  ซึ่งความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งอาคาร ห้องประชุม และบุคลากร 

สำหรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนนบุรี และคณะรัฐมนตรีนั้น จังหวัดกาญจนบุรีได้เสนอให้
มีการลงพื้นที่บ้าน 60 หลัง ในโครงการบ้านพักอาศัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รั บผลกระทบจากที่อยู่อาศัย 
บริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่โรงงานกระดาษที่ มีการพัฒนาให้เป็นปอดแห่งใหม่ โดยการ
ปรับปรุงพื้นท่ีให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินเล่น ออกกำลังกาย ชมความงาม
ของโรงงานกระดาษ นอกจากนี้ ยังได้ให้ส่วนราชการร่วมพิจารณาประเด็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือนำไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 

 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวักาญจนบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ชุดเดิม)  ได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุม 
ครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562   ดังนี ้

- หน้าที่  15  ขั้นตอนที่ 3 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บันทึกข้อมุลผู้ที่ได้รับรางวัล จากเดิม รางวัล
ครูภาษาไทยดีเด่น  แก้ไขเป็น รางวัลคุรุสดุดี  นอกนั้นคงเดิม 

- หน้า   34  , 37 , 40 ,43 ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา จากเดิม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  จึงเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณากลั่นกรอง  จากเดิม กลั่นกรอง  ให้แก้ไข
โดยลบคำว่า กลั่นกรองออก  นอกนั้นคงเดิม 

- หน้า 42  แก้ไข สังกัด ของ นายวิทยาเกียรติ เงินดี  ผอ.สพป.กาญจนบุรี  และว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง  
จากเดิม   สพป.กาญจนบุรี  เขต 2  ใหแ้ก้ไขเป็น สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นอกนั้นคงเดิม 

และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ชุดเดิม) รายงานการประชุม ครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่ 
27  กันยายน  2562   
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

4.1  เรื่อง    คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ         
                ในภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

4.1.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๗๘๕/
๒๕๖๐ ลงวันที ่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ชุดเดิม)  
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  หน้า 16-18 ) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 
02137/17556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
จัดส่งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 57/2562 เรื่อง 
แก้ไขเพิ ่มเติมคำสั ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที ่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั ้งนี ้ ให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562  (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 2  หน้า 19-21)  

4.1.2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 7 (3) กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดผู ้แทนของส่วนราชการ เพื ่อทำหน้าที ่เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 6 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 หน้า 22-30)    
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4.1.3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๑๓๓/๑๗๖๑๑ ลงวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้ซั กซ้อม
ความเข้าใจ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด องค์ประกอบใน
ข้อ 7 (3) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 กรณีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(2) ผู ้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานตามคำสั ่งของคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคดังกล่าว เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดได้ เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานตามข้อ 7 (3) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ส่วนผู้ แทนของ
สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่ได้มีมติให้แก้ไข ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด และประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด จึงเป็นผู้แทนส่วนราชการดังกล่าว ตามคำสั่ งเดิมต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
หน้า  31)    

4.1.4 ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้มีประกาศมอบหมายผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การมอบหมายเป็นผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ผู้แทนฯ ใน กศจ.กาญจนบุรี  ลำดับที่ 2 นายอาดุลย์  พรมแสง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
หน้า 32-35)    

(2) หนังส ือกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจั ยและนวัตกรรม ด ่วนที ่ส ุด ที่                
ศธ 02137/17738 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผู้แทนฯ ใน กศจ.กาญจนบุรี ลำดับที่ 2 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 หน้า 36-40)    

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร ื ่อง           
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่.....ตุลาคม พ.ศ. 
2562 ผู้แทนฯ ใน กศจ.กาญจนบุรี ลำดับที่ 2 นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
หน้า 41-45)    

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การมอบหมายผู ้แทน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด  ลงวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้แทนฯ ใน กศจ.กาญจนบุรี ลำดับที่ 2 นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 8 หน้า 46-49)    

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 



5 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 

6.1   เรื่อง    การพิจารณาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี  ขอเสนอให้พ ิจารณาบุคคลที ่สมควรดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
 1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล)  
 2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 3. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การ

ได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2560 

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2560 

4. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/1842 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่อง        
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2560 

6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/17556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02133/17611 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  

 

รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  ในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
 ฯลฯ 
 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
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(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

(5)  ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(6)  รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  กศจ. อาจแต่งตั ้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกินสองคน         
เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
  ฯลฯ 
 ข้อ 8 (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของ  
กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึง 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
จําเป็น 
  ฯลฯ 
 ข้อ ๙ ให้  กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.” เพื ่อช่วยเหลือหรือกลั ่นกรองงานให้แก่ กศจ.  เกี ่ยวกับ การบรรจุ  การแต่งตั้ง            
การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  

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

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

  ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน        
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  ฯลฯ 

2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/4432 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559  
กำหนดคุณสมบัติของ  อกศจ.  ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(8) เป็นผู้ที ่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความสุจริต และไม่เคยมีประวัติเสื ่อเสียทาง

จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
(9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(10) เป็นผู้ได้รับการยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี และต้องไม่เป็นผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกพรรคการเมือง 
 

3. ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ที่ 
57/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้
มีคำสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) (5) และ (6) ของข้อ 1 ของคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 
 “(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                        กรรมการ 
 (5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 กรรมการ 
 (6) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                            กรรมการ 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 1 ของคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(7)  ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     กรรมการ 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (9) (1๐)  และ (11) ของข้อ 1 ของคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “(9)  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์             ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (1๐) นายสุรสีห์ พลไชยวงศ์              ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (1๑) นายชนะ อปราชิตา             ผู้แทนภาคประชาชน         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (12) (13)  และ (14) ของข้อ 1 ของคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 785/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
   “(12) นายโอภาส เจริญเชื้อ                                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (13) พลโทเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (14) นายบุญชู วิวัฒนาทร                                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  นอกจากที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้คงเดิมทุกประการ 
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การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ ่งให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามคำสั่ง
คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที ่ ๗๘๕/๒๕๖๐ เรื่ 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) มี
องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่  ประกอบด้วย  
 

ข้อ ๑ องค์ประกอบ  ดังนี้ 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                 
3. ศึกษาธิการภาค ๓                                                                              
4. นายอาดุลย์  พรมแสง                                                                          

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
5. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                            

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6. นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์                                                                

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์                                                                      

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                     

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
9. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี                                           

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์                                                                   

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
11. นายสุรสีห์  พลไชยวงศ์                                                                        

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           
12. นายชนะ  อปราชิตา                                                                           

ผู้แทนภาคประชาชน 
13. นายโอภาส  เจริญเชื้อ                                                                         
14. พลโทเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์                                                                   
15. นายบุญชู  วิวัฒนาทร                                                                          
16. นายอนันต์  กัลปะ          ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                      
17. นายโอภาส ต้นทอง        รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                   
18. นางพรทิพย์  สันทัด        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                  
19. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
      
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
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ข้อ ๒ อำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานใน

ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5) เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา           

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
6) กำก ับ เร ่งร ัด ต ิดตาม และประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานของส ่วนราชการหร ือหน ่วยงาน                       

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๙ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.    
ซึ่งอย่างน้อยต้อมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในการเสนอและแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
จำเป็น 

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
 

2. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

 ฯลฯ 
 

 ข้อ ๙ ให้  กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  
 (1) กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 

 (๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ  
 (๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 
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 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ  
 (๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
 ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน ไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 

3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค  ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค  

       ข้อ 2 ระบุว่า  “ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 9 (4) ของคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2560 ข้อ 8 (9) และข้อ 9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
บุคคลทีส่มควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 
 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1.   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี  คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์  เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. หรือไม่ ประการใด  

2. ขอความเห็นชอบมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) ทำหนังสือเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 

2.1 เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายวันที่ 24 ตุลาคม 2562 

2.2 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแต่งตั้ง 
(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
(3) ข ้าราชการในสำนักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี เป ็นผ ู ้ช ่วยเลขานุการ ใน

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  และ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
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มติ กศจ.กาญจนบุรี 
1.  กศจ.กาญจนบุรี เห็นชอบให้เสนอชื ่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ด้าน           

การบริหารงานบุคคล)  คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะอนุกรรมการบริหารราชการ   
เชิงยุทธศาสตร์  

2. กศจ. กาญจนบุรี  ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้าน   
การบริหารงานบุคคล) ตามที่ กศจ.กาญจนบุรี เป็นผู้เสนอ  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของ  กศจ. กาญจนบุรี       
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการบริหารงานบุคคล) (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 9 หน้า 50-54)   รายชื่อดังนี้ 

 
      2.1  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล)  ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
ตำแหน่งใน อกศจ. 

1 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 1 คน 

นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์ /นายอาดุลย์  พรมแสง                                       ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายอาดุลย์  พรมแสง /นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์                                              
2. นายโอภาส เจริญเชื้อ  /นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1. นายวิทยาเกียรติ  เงินดี  
2. นายสรศักดิ์  ไสยะหุต /นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้
เป็นกรรมการใน กศจ. 
จำนวนไม่เกิน 3 คน 

1.นายนันทพล พงษ์สรอย 
2.นายประยูร สุธาบูรณ์ /นายคงคา จุลกิจวัฒน์ 
3.นายบำรุง ข่ายคำ  /นายโชคชัย  ฟักโต 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

6 กศจ. อาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้ 

1. นายโอภาส ต้นทอง 
2. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มติ กศจ.กาญจนบุรี  ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และร่วมกันลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายวันที่ 24 ตุลาคม 2562  โดยมอบให้
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ และเป็นผู้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามรายชื่อดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง อกศจ. กาญจนบุรี ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 
1. นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์                                        ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายอาดุลย์  พรมแสง                                               
2. นายโอภาส เจริญเชื้อ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อาํนวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาใน
จังหวัด จำนวน 2 คน 

1. นายวิทยาเกียรติ  เงินดี  
2. นายสรศักดิ์  ไสยะหุต                               

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้
เป็นกรรมการใน กศจ. 
จำนวนไม่เกิน 3 คน 

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

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. อาจแต่งตั้ง

ข้าราชการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้ 

1. นายโอภาส ต้นทอง 
2. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี  
 

มติ กศจ.กาญจนบุรี   
เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   และ

ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี         
ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของ  กศจ. กาญจนบุรี  
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 10 หน้า 55-60)   ตามรายชื่อดังนี้  

ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 
1. นางอรณิช  วรรณนุช ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายชนะ อปราชิตา 
2. นายบุญชู วิวัฒนาทร 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1.นายณรินทร์ ชำนาญดู 
2.นายทวี  ชูศรี 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้
เป็นกรรมการใน กศจ. 
จำนวนไม่เกิน 3 คน 

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

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. อาจแต่งตั้ง

ข้าราชการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้ 

 
1. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง 
2. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.3 คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
มติ กศจ.กาญจนบุรี   

เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี         
ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของ  กศจ. กาญจนบุรี  
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
11 หน้า 61-75)   ตามรายชื่อ ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตำแหน่งใน อกศจ. 
1 กรรมการใน กศจ. 

จำนวน 1 คน 

 

1.นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร 
 

ประธานอนุกรรมการ 

2 กรรมการใน กศจ. 
จำนวน 2 คน 

1. นายภูวเดช  อินทรพรหม 
2. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

3 ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในจังหวัด 
จำนวน 2 คน 

1.บาทหลวง สุรินทร์ จารย์อุปการะ 
2.นางวิชญาณี บุญทวี 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้
เป็นกรรมการใน กศจ. 
จำนวนไม่เกิน 3 คน 

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

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

5 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
6 กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการ

ในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จํานวนไม่เกินสอง
คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้ 

 
1. นายชาลี  สำรองทรัพย์ 
2. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ   

- ไม่มี  - 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

 
  (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

 

 

ภาคผนวก 




























































































































