
 
 
 

ที่ ศธ  ๐๒๕๘/1619 
 
 

 
    
           

   27   กรกฎาคม   ๒๕65 
 

เรื่อง    การกำหนดกรอบอัตรากำลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน 1 - 40 คน 
 

เรยีน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ ศธ 04222/1880 
           ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2565 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย  รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี                            จำนวน  1  ชุด 
   

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แจ้งว่า           
สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาทีม่ีนักเรยีน 1 - 40 คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาวางแผนและ
กำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา โดยมีสถานศึกษา
ในสังกัดที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 40 คน จำนวน 3 โรงเรียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 

บัดนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว  จึงมีมติอนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน 1 - 40 คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นำไปบริหารจัดการตามความสำคัญ จำเป็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน  12  อัตรา รายละเอียดดังคำสั่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

   (นางสาวอรวรรณ คำมาก) 
                                  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง 

                                     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทร ๐-๓๔56-4006   (ปิยนาถ  สืบเนียม) 
โทรสาร ๐-๓๔56-4007  มือถือ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙๔ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี                                                                           
ถนนแสงชูโต ตำบาลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

ด่วนที่สุด 



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 

 
 
 
 

คร้ังท่ี 7/2565 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่21 กรกฎาคม  2565  เวลา 13.30 น.           

ณ  ห้องประชมุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี  
 
 
 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

“เล่มท่ี 1” 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 7/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น.           
ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

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

 (นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
(2) ศึกษาธิการภาค ๓                                                                

 (นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3) 
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)         
(4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                                                                        

(นายสนธิ ภูละมุล) 
(5) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

 (นายจรายุทธ ประทีปวรกาญจน์)   
(6) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

(นางสาวประทวน  มูลหล้า)  
(7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                

     (นายสุรินทร์  จารย์อุปการะ) 
(8) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     (นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว) 
(9) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                           

 (นายอำนาจ สุนทรธรรม)   
(10) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน                                                

  (นายนำลาภ เบ้าสุวรรณ 
(11) ผู้แทนภาคประชาชน                                                                      

 (นายชนะ  อปราชิตา)  
(12) นายอนันต์ กัลปะ 
(13) นายศุภชาติ ถนอมมิตร   
(14) นายโอภาส  ต้นทอง          ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(15) นางสาวอรวรรณ  คำมาก    รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(16) นางสาวปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
 

ผู้ไม่มาประชุม 
(1) นายบุญชู  วิวัฒนาทร   

 
 
 
  

 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 

ติดภารกิจ 
 

ติดภารกิจ 
 

ติดภารกิจ 
ลาป่วย 

ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 

ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษมพ.ษ์ พรหมมา นิติกรชำนาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
2. นายอังกูร  จินจารักษ์                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี  
3. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
4. นางนันทญาพร  สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ศธจ.กาญจนบุรี 
5.  นางสาวดาราณี  แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นายชยพล  แพงศรี                      เจ้าพนักงานปกครอง 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2565 และอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ชุดใหม่)  ตามคำสั่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 50/2565 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2565 

1.2  แนะนำกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/256 ลงวันที่ 21 
มีนาคม 2565 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565              
 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2565 ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม หากถูกต้องขอได้โปรดรับรอง  

 

จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมฯ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ชุดเดิม ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2565      
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

4.1   เรื่อง      การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                   สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน 1 - 40 คน 

คำขอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอขออนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน 1 - 40 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 อัตรา ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1    จำนวน 9 โรงเรียน รวม 36  อัตรา  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4     จำนวน 3 โรงเรียน รวม 12 อัตรา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๑๓๓) 
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดไว้ว่า 

เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
ทางการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

"ข้อ ๑ เกณฑ์อัตรากำลังนี้ใช้สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยให้สถานศึกษามีอัตรากำลังตามสายงาน ได้แก่ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานสนับสนุน
การศึกษา ซึ่งกำหนดเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

๑.๑ สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา 

๑.๒ สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนข้ึนไป 

ข้อ 2 กลุ่มสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีการจัดการเรียนการอสอนแบบรวมสถานศึกษา ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ข้อ ๓ ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู จำแนกเป็น 

๑.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดับปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับ 

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑.๒ งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ทั้งนี้ การคำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังนี้ กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 

เท่ากับ ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ข้อ ๔ การกำหนดสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก 

ข้อ ๕ จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน พิจารณาตามระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน ดังนี้ 
- ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓)   นักเรียน ๓๐ คน/ห้อง 

- ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)   นักเรียน ๓๐ คน/ห้อง 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)      นักเรียน ๓๕ คน/ห้อง 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) นักเรียน ๓๕ คน/ห้อง 
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** การคิดจำนวนห้องเรียน กรณีจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีเศษตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ให้คิดเพิ่มอีก      
๑ ห้องกรณีมีความจำเป็นที ่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ ่งจะต้องกำหนดกรอบอัตรากำลังต่างไปจากเกณฑ์นี้                
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอเหตุผลความจำเป็น และแนวทางการพัฒนาต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันฐาน ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3 หน้า 90-95) 

๓. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เรื ่อง       
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี ่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์อัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาที ่มีจำนวนนักเรียนตั ้งแต่ ๑ -๔๐ คน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลัง สายงานการสอน เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา โดยคำนึงถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของผู้เรียน 
และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และอัตรากำลังของสถานศึกษานั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2. ปรากฏว่า มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี   ได้พิจารณาวางแผนอัตรากำลังตาม
หลักเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว  และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา มีมติเห็นชอบ            
การกำหนดอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑ - ๔๐ 
คน โดยคำนึงถึงภาระงานบริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของผู้เรียน และแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ของสถานศึกษาดังกล่าว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามกรอบภาระงานโรงเรียนที่
รับผิดชอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบริหารงานงบประมาณ  2) ด้านบริหารงานบุคคล  3) ด้านบริหารงานวิชาการ  และ 4) 
ด้านบริหารงานทั่วไป  

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 4  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาให้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษา
ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  48อัตรา ดังนี้  

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน 9 โรงเรียน 36 อัตรา 

ลำดับ โรงเรียน อำเภอ 
จำนวนนักเรียน 

ณ วันท่ี 10 
มิ.ย. 65 

อัตรากำลังตาม จ 18 จำนวนครูที่ขอ
อนุมัติตาม

เกณฑ์ ก.ค.ศ.             
ว 23/ 2563 

ผอ.รร. รอง คร ู รวม 

1 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) เมือง 12 0 0 3 3 4 
2 บ้านทับศิลา เมือง 27 1 0 4 5 4 
3 บ้านดงยาง เมือง 38 1 0 3 4 4 
4 บ้านวังปลาหม ู เมือง 39 1 0 3 4 4 
5 บ้านเขาปูน เมือง 37 0 0 4 4 4 
6 บ้านดอนคราม ท่าม่วง 19 0 0 2 2 4 
7 บ้านรางสะเดา ท่าม่วง 34 1 0 4 5 4 
8 บ้านท่าเสดจ็ ด่านมะขามเตี้ย 36  1 0    3 4 4 
9 บ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย 30 1 0 3 4 4 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน 3 โรงเรียน 12 อัตรา 
 

ลำดับ โรงเรียน อำเภอ 
จำนวนนักเรียน 

ณ วันท่ี 
10 มิ.ย. 65 

อัตรากำลังตาม จ 18 จำนวนครูที่ขอ
อนุมัต ิ

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
(ว 23/2563) 

ผอ.รร. รอง คร ู รวม 

1 บ้านรางพยอม เลาขวัญ 38 - - 4 4 4 
2 บ้านหนองม่วง เลาขวัญ 34 - - 3 3 4 
3 บ้านหนองไก่เหลือง เลาขวัญ 16 - - 1 1 4  

 
 

ความเห็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เขต 4 
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และ เขต  4  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม   

2565  ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอ กศจ.กาญจนบุรีแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  เพื่อให้ กศจ.กาญจนบุรีพิจารณาต่อไป 
 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 และเขต 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบการกำหนดอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑ - ๔o คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 เขต 4 ดำเนินการเป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำหรับ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑ - ๔- คน ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต เขต 1 เขต ๔ 
นำเสนอ โดยเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขออนุมัติการกำหนดอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา สายงานการสอน สำหรับสถานศึกษาที ่มีนักเรียนตั ้งแต่ ๑ – ๔0 คน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  36  อัตรา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  
12 อัตรา  รวมจำนวน  48 อัตรา เพ่ือนำไปบริหารจัดการตามความสำคัญ จำเป็น ดังนี้  

 

ที ่ สังกัด จำนวนนักเรียน 1 – 40 คน มีจำนวน (โรงเรียน) อัตรากำลัง (อัตรา) 
1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 9 36 
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 3 12 
 รวม 48  

 

มติ กศจ.กาญจนบุรี     อนุมัติตามเสนอ    
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4.24  เรื่อง     วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายนายกษิตินาถ คำษร  
                    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเนินไพร สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1)  (ลับ) 
 

(รายละเอียดการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยอยู่ในรายงานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี เล่มที่ 2) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 

5.1  เรื่อง กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติง านได้
ล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแจ้งกำหนดประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่  8/2565 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม  2565  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.2  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix  it Center) จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นายสนธิ  ภูละมูล  ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it Center) จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน มีศักยภาพการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix  it Center) จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1980/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 18 หน้า 157-161)  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00  น. 
 

 

                       (ลงชื่อ)                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 
                                     (ลงชื่อ)                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นายโอภาส  ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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