
      
 

 
 

ที่ ศธ  ๐๒๕๘/ว 2732  
 
 

 
    
           

      2๒  ธันวาคม   ๒๕65 
 

เรื่อง  ส่งมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 

เรยีน  ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
        ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรุ ี
 

อ้างถึง   1.  พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
                เรื่อง การปฏิรปูการศึกษาในภมูิภาคของกระทรวงศกึษาธิการ  ลงวันที ่๓ เมษายน พทุธศักราช ๒๕๖๐ 
            2. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี ที ่ศธ 0258/ว2620  ลงวันที่  2 ธันวาคม  2565 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย สรปุมติการประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครัง้ที่ 12/2565 เมือ่วันที ่22 ธันวาคม  2565 จำนวน 1 ชุด 
    

                  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ความแจ้งแล้วนั้น 
 

        เพื่อให้การดำเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ       
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2565 รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   
 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

   (นายโอภาส  ต้นทอง) 
                                        ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทรศัพท์ ๐ ๓๔56 4006   
โทรสาร ๐ ๓๔56 4007   
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ๐๘ ๙๙๑๘ ๙๒๙๔ (นางสาวปิยนาถ สบืเนียม)  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ poopiyanard@gmail.com 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี                                                                           
ถนนแสงชูโต ตำบาลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบรุ ี
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

ระเบียบวาระการประชุม กศจ.กาญจนบุรี  
ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 
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สรุปมติการประชุม กศจ.กาญจนบุรี  
ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2565  

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าว

แสดงความยินดีที ่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั ้งที่ 
12/2565  เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ภายหลังที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

2. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. 2565 เนื่อง
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ที่จะมาถึงนี้  ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี มีสุขภาพ พลานามัย กำลังกาย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ภยันอันตรายทั้งหลายทั้ง และขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่ที ่ทุกท่านนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2565       

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 การมอบหมายผู ้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มาคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี  4.1 การเสนอชื่อผู้แทน กศจ. ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    เขต 1  - 

เขต 4  และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
  มติที่ประชุม     
 1. ให้เสนอรายชื่อ กศจ.กาญจนบุรี ไปยัง สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ

เฉพาะกิจแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน กศจ.ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 ราย 
และสำรอง จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

1.1 นายอำนาจ  สุนทรธรรม เป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  

1.2 นายอนันต์  กัลปะ  เป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  

1.3 นายนำลาภ เบ้าสุวรรณ เป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี     เขต 2 (สำรอง)                                                                      

1.4 นายศุภชาติ  ถนอมมิตร  เป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  

1.5 นายบุญชู  วิวัฒนาทร  เป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  

1.6 นายชนะ  อปราชิตา  เป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี  

2. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก กศจ. เป็นอนุกรรมการผู้แทน กศจ. ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4  และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี ส่งแบบประวัติอนุกรรมการผู้แทน กศจ. (แบบที่ 3) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือรวบรวมส่ง ก.ค.ศ. ภายในวันที่  3 มกราคม 2566       

3. มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการ) ทำหนังสือ พร้อม
ส่งรายชื่อพร้อมแบบประวัติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก กศจ. ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษาหรือ   ด้านอ่ืน
ที ่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  - เขต 4  และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 มติที่ประชุม     
        1. ให้เสนอชื ่อบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติ และไม่มีล ักษณะต้องห้าม เพื ่อเสนอชื ่อเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเสนอ สพฐ. พิจารณา ดังนี้ 

 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ /ด้าน 

บริหารงานบุคคล       กฎหมาย การศึกษาฯ 
1. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

1.นายอนุภพ  
        เหลืองทอง 

1.นายสุชพงษ์  
            บุญเสริม 

1.น.ส.วไิลรัตน ์
           คันธาวัฒน์ 

2. นายบำรุง ข่ายคำ 2.นายฐิตสิุทธ์ิ 
      กิตติปัญพัฒน ์

2.  - 

2. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

1. นายอารักษ์   
            วิเศษสิงห ์

1. นายสมชาย 
      เจริญกิจ 

1. นายอภิชาต   
          แก่นน้อย 

2. นายสรุพันธ์   
             โพธิ์ทอง 

2. นายอรรณพ   
        รอดภัย  

2. นายนคร  
         มากมีทรัพย์ 
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อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ /ด้าน 

บริหารงานบุคคล       กฎหมาย การศึกษาฯ 
3. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

1. นายพูน  
      จิตตะเสโน 

1.  นายเกษมพงษ์     
             พรหมมา 

1. ว่าที่ ร.ต.วิบลูย์  
             ชมละม้าย 

2. นายเจนวิทย์        
             จงใจ 

2. นายรวีกานต์  
            อ่างทอง 

2. ว่าที่พันตรี               
  พงษ์เพชร  ปรีดิวิสุทธิ ์

4. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

1. นายมณเฑยีร   
       ภู่ศรีพันธ์ 

1. นายบันเทิง   
      แผนสมบูรณ ์

1. นายอดลุย์  ม่วงแก้ว 

2.  - 2. นางพวงรัตน์  
 เชื้อรบ ชาญสตพัชร 

2. นายวิชัย  ปลาบู่ทอง 

5. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี  

1. นายโชคชัย ฟักโต 1. นายชนินทร์  
              แสงแก้ว 

1. นายวิรัช  รัตนพันธ์ 

2. นายคงคา  
           จุลกิจวัฒน์ 

2.  - 2. นายไพโรจน์ สุภาษติ 

 2. มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กรรมการและเลขานุการ) เป็นผู้ลงนามใน
แบบประวัติ ผู้เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ  

3. มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหนังสือ พร้อมส่งรายชื่อพร้อมแบบ
ประวัติผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อ จาก กศจ.กาญจนบุรี เพ่ือเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 การร้องทุกข์ กรณีการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

 มติที่ประชุม     
 ยกคำร้องทุกข์ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้คะแนนของคณะกรรมการประเมิน

ศักยภาพ  มีความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู ้ยื ่นคำร้องขอย้ายทุกรายแล้ว และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ทั้งนี้ มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการพิจารณาไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 การยื ่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู ้บริหาร
สถานศึกษา (เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) 

  มติที่ประชุม 
  1. ไม่อนุมัติการขอส่งคำร้องขอย้ายของ นายจักราพัฒน์  อริยมรรคปัญญา ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็น  ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีพิเศษ ประกอบกับไม่มี
เอกสารหลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณาการย้าย  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทำให้ไม่สามารถพิจารณา
การขอย้ายในครั้งนี้ได้ 

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หากพบว่าข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป จะเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการศึกษา ให้รายงานข้อเท็จจริงมายัง กศจ.กาญจนบุรี ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณี  เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
โดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้นั้นด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี 
พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

  มติที่ประชุม 
   อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปี  พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย ดังนี้ 

 
ที ่

ข้อมูลผู้ประสงค์ขอย้าย ได้รับการพิจารณาให้ย้าย 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ สังกัด โรงเรียน สังกัด 
1 สิบเอกกฤชณรงค์   

สุภาพ 
ผอ.รร.บ้านทุ่ง
ศาลา 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
1 

วัดกาญจนบุรีเก่า 
“อุดมราษฎร์วิทยา” 

สพป.กจ เขต 
1 

2 นายอัสนยั   
สมานบุตร 

ผอ.รร.บ้านวัง
ปลาหม ู

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
1 

วัดหนองบัว สพป.กจ เขต 
1 

3 นายปรีชา   
    พึ่งเจียม 

ผอ.รร.บ้านนา
สวน 

ชำนาญการ สพป.กจ เขต 
1 

บ้านหนองหญา้
ปล้อง 

สพป.กจ เขต 
1 

4 นายธันยวีร ์  
        นุ่มนิ่ม 

รอง ผอ.รร. 
อนุบาลวัดไชย
ชุมพลชนะ
สงคราม 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
1 

อนุบาลกาญจนบุร ี สพป.กจ เขต 
1 

5 นายพิเชษฐ์   
ทรงพันธุ์คชสาร 

รอง ผอ.รร.ปา่ไม้
อุทิศ 15 (บา้น
ม่วงเฒ่า) 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
4 

อนุบาลวัดไชยชุม
พลชนะสงคราม 

สพป.กจ เขต 
1 

6 นางสาวจิดาภา   
ใจห่อ 

ผอ.รร.บ้าน
พรหมณี 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
4 

วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ เขต 
2 

7 นายรังสรรค์  สาย
มี 

ผอ.รร.บ้านห้วย
เขย่ง 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
3 

บ้านแก่งจอ สพป.กจ เขต 
3 

8 นายธงชัย  สังข
วิภาส 

ผอ.รร.บ้านใหม่
พัฒนา 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
3 

บ้านห้วยมาลยั สพป.กจ เขต 
3 

9 นางสาวขนิษฐา  
จำปาทอง 

ผอ.รร.บ้านยาง
โทน 

ชำนาญการ สพป.กจ เขต 
3 

บ้านใหม่พัฒนา สพป.กจ เขต 
3 

10 นายธวัชชัย  สัสดี
ทอง 

ผอ.รร.บ้าน
หนองตาเดช 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
4 

ราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กจ เขต 
4 

11 นางสาวจิตญาดา   
ศรีปน 

ผอ.รร.บ้านทุ่ง
โป่ง 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
4 

บ้านหนองสาหรา่ย สพป.กจ เขต 
4 

12 นางสาวพิชามญชุ์   
จันทร์เสียงเย็น 

ผอ.รร.บ้าน
หนองใหญ่ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.กจ เขต 
4 

บ้านหนองตาเดช สพป.กจ เขต 
4 

13 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
มุทิตา เอี่ยมทิพย ์

รอง ผอ.รร.
หนองรีประชา
นิมิต 

ชำนาญการ สพม.
กาญจนบุร ี

พังตรุราษฎร์
รังสรรค์ 

สพม.
กาญจนบุร ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ตาม
หลักเกณฑ์ ว19/2561   

 มติที่ประชุม     
 1. อนุมัติรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษานั้น และ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - เขต 4 
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตาม
มาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นผู้มี
อำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีคำสั่งแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 การแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มี         
วิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที ่ 1 ด้านที ่ 2 และด้านที ่ 3)  ตามหลักเกณฑ์              
ว 17/2552 

  มติที่ประชุม 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  1 ราย  

2. ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็น      
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ตามท่ีเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น   
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ตาม ว 17/2552 

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย น.ส.ขนิษฐา  สะอาดเอ่ียม  ผอ.ร.ร.
บ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต้นสังกัดของผู้เข้ารับ
การประเมิน แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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ระเบียบวาระท่ี  4.9 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ (ผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ตามหลักเกณฑ์  ว 17/2552 

  มติที่ประชุม  
  1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน  

18  ราย  
2. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ง ผลการประเมินด้านที่ 1-2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุด
ที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4.10 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ  (ตามหลักเกณฑ์      
ว 21/2560) 

 มติที่ประชุม  
 1. อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 33 ราย 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 ราย 
มีและเลื่อนวิทยฐานะให้ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 7 ราย 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 26 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  

3. มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเอกสารที่เก่ียวให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี ต่อไป 

 รายละเอียดตามหนังสือนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามหนังสือ ศธจ.กาญจนบุรีที่ ศธ 0258/2724 ลว.22 ธ.ค. 65 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตามหนังสือ ศธจ.กาญจนบุรีที่ ศธ 0258/2725 ลว.22 ธ.ค. 65 
3. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตามหนังสือ ศธจ.กาญจนบุรีที่ ศธ 0258/2726 ลว.22 ธ.ค. 65 
4. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ตามหนังสือ ศธจ.กาญจนบุรีที่ ศธ 0258/2727 ลว.22 ธ.ค. 65 
5. สพม.กาญจนบุรี ตามหนังสือ ศธจ.กาญจนบุรีที่ ศธ 0258/2728 ลว.22 ธ.ค. 65 

 
ระเบียบวาระท่ี  
4.11 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย  ให้ดำรง
ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1   

 มติที่ประชุม  
 1. อนุมัตผิลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 124 ราย 
2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4    

และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตาม
มาตรา 53แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ให้ดำรงตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี  จำนวน  124  ราย 



7 
 

ระเบียบวาระท่ี  
4.12 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ บัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่และบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี    
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัตใิห้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ม
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 
และบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์  มาประกาศเป็น    
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี จำนวน 14 ราย ใน
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2565  

2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
- เขต 4 ซึ่งเป็น   ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 มีคำสั่ง
ปรับปรุงตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย     
ทุกตำแหน่ง  

4. อนุมัตินำตำแหน่งว่างที่เหลือจากการขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน    
ซึ่งไม่มี กศจ. ใดแสดงความประสงค์ให้ใช้บัญชี ส่งกลับคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - เขต 4 นำไปใช้ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย จำนวน 21 อัตรา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 
กลุ ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา กลุ ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา และ       
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา  รายละเอียดตามหนังสือนำส่ง
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 - เขต 4 ตามหนังสือ ศธจ.
กาญจนบุรีที่ ศธ 0258/ว 2729 ลว.22 ธ.ค. 65 

ระเบียบวาระที่  4.13 การส่งคำร้องขอย้ายผู ้บร ิหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แพร่ 

  มติที่ประชุม 
  ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งคำร้องขอย้ายของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ราย นายประยูร  อนันต๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.
กาญจนบุรี เขต 1 ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ได้ตามความประสงค์ 

  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระท่ี  5.1 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 1/2566     

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม  2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 


