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       21  กุมภาพันธ์  ๒๕66 
 

เรื่อง  ส่งมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย สรุปมติการประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งท่ี 2/2566 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ชุด 
    

                  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ความแจ้งแล้วนั้น 
 

        เพ่ือให้การดำเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ       
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  
2566 รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   
 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

     (นายโอภาส  ต้นทอง) 
                                         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท ์๐ ๓๔56 4006   
โทรสาร ๐ ๓๔56 4007   
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๑๘ ๙๒๙๔ (นางสาวปิยนาถ สืบเนียม)  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ poopiyanard@gmail.com 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                           
ถนนแสงชูโต ตำบาลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

ระเบียบวาระการประชุม กศจ.กาญจนบุรี  
ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 
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สรุปมติการประชุม กศจ.กาญจนบุรี  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2566  

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 256๖          
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

  มติที่ประชุม    
  

ระเบียบวาระท่ี  3.2 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3.3 โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3.4 การร้องทุกข์ กรณีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ราย นางสาวเบ็ญจา กากะนิก 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3.5 การส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3.6 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3.7 การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3.8 เอกสาร “ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า กับ ก.ค.ศ. ” 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3.9 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี  4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เครื ่องมือการติดตามการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี 

  มติที่ประชุม     
  ที ่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) เครื ่องมือการติดตามการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อน         

การดำเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี 

ประธาน มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.ประสานงานกับเลขานุการ ทั้ง 4 คณะ 
ตามคำสั ่งจังหวัดกาญจนบุรี ที ่ 883/2565 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประสานงาน           
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ ังหว ัดกาญจนบุร ี เพ ื ่อประช ุมหาร ือแนวทางการดำเน ินงานให้เป ็นไปด ้วย              
ความเรียบร้อย สามารถสนองตามแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระราชเสาวนีย์       
เพ่ือการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 แก้ไขข้อมูลวันที่ผ่านการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื ่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที ่ 1 ด้านที ่ 2 และด้านที ่ 3)           
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ราย นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 มติที่ประชุม     
 1. อนุมัติให้แก้ไขวันที่ผ่านการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี    

วิทยฐานะครูชำนาญการ ราย นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จากวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เป็นวันที่ 
15 ธันวาคม 2564   

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็น    
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระท่ี  5.1 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 3/2566     

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 


