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๒ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบรรเจิด  กลิ่นจนัทร ์  ผู้อ านวยการ สพป.พช.2 
 2. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.พช.1 
 3. นายประทาน  หาดยาว   รอง ผอ.สพม. 40  
 4. นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ ์
 5. นางสาวนงนชุ  ลาค า   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.2 
 6. นางสนุันท์  บัวเทศ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3 
 7. นางสาวพัชรีย์  อ่อนอิงนอน  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 8. นางชาลิตา  กระต่ายทอง  นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 9. นายสิทธชิัย  เนาว์แก้ว   นักวิชาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 10. นายรัฐเขต  พานชิ   นักประชาสัมพนัธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์  
 11. นายพสกร  ทวีทรัพย ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 ๑2. นางสาวชมัยพร  อ่อนวนั  นักทรัพยากรบุคคล สพป. พช.๑ 
 ๑3. นางสาวยมลพร  หมื่นสาย  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.๒ 
 14. นางสาวกฤติยา  อุดพ้วย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.2 
 15 นางชลม์ลภัทร์  เมืองน้อย  นักวิชาการศึกษา สพป.พช.2 
 16. นายพิชิตพล  โสประดษิฐ ์  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2 
 17. นางอัมพร  เกลี้ยงประดบั  นักทรัพยากรบุคคล สพม.40  
 18. นางสาวกัญญาภัค  จนัทา  นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40 
   

เริ่มประชุม  เวลา  15.00 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์  ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี้แจงและน าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จ านวน 
18 คน  เข้าร่วมประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 110 รูป ระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกหน่วยงาน 
เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ถือเป็นวันลา  
 2. เชิญชวนหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิม      
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทางจังหวัดเพชรบูรณ์  จะมีหนังสือแจ้งก าหนด  
วันและเวลาให้ทราบต่อไป     
         
     

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  ๒๕๖2 
 1. ด้วย สพป.พช.1  แจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
เนื่องจากพบว่าข้อมูลที่น าเสนอในวาระที่ 5.3 การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของข้อมูลจ านวนครู และ
นักเรียน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 



๓ 

 - หน้าที่ 37 ข้อ 4.1 จากเดมิ มีครู 2 คน มีนักเรียน 25 คน แก้ไขเป็น มีครู 1 คน (ข้าราชการครูลาออก
เมื่อเดือนมกราคม 2562 จ านวน 1 ราย) มีนักเรียน 27 คน นอกนั้นคงเดิม 
 - หน้าที่ 38 ข้อ 5. โรงเรียนบ้านนา ข้อย่อยที่ 1. จากเดิม มีนักเรียน 25 คน แก้ไขเป็น มีนักเรยีน 26 คน 
นอกนั้นคงเดิม 
 2. ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านแล้วในรูปแบบของ QR-Code ขอได้
โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2562 หาก
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2562 ระเบียบวาระท่ี
เสนอเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4 ,๕ และ ๖  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

4.1 การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รับทราบ 

4.2 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

รับทราบ และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
วิเคราะห์เชิงลึกเกิดจากสาเหตุใดส าหรับรายที่
ไม่พบตัวตน จ านวน ๑,๐๐๐ ราย และประธาน
ที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าส าหรับการ
ด าเนินการของหน่วยงานส่วนกลางอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ทั้งนี้ หาก
หน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะให้เสนอผ่านต้น
สังกัดเพ่ือแจ้งไปยังส่วนกลางต่อไป   

4.3 การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 1 

รับทราบ 

4.4 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานอื่น 

รับทราบ 

4.5 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 
ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
(ม.ท.ศ.)” 

รับทราบ 

4.6 รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์ 

รับทราบ 

4.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้ายไป 
ต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

รับทราบ 

4.8 
 

ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานบ้าน) (ว 17/2552) (เพ่ิมเติม) 
 

รับทราบ 



๔ 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
5.1 การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1  

(3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการปรับองค์ประกอบ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียน    
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 

 1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรม 
การรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
(ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะ กรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด  โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  
  2) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการรับนักเรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562  
  3) ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดท า
ข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้มีข้อมูล
เปรียบเทียบกันระหว่างปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน 
เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
  ๔) เมื่อสิ้นสุดก าหนดการรับนักเรียน ขอให้ 
รีบแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นโดยเร็วเพ่ือจักได้
ด าเนินการในส่วน ที่เก่ียวข้องได้ทันภายใน
ก าหนดเวลา 

5.2 การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
๓ โรงเรียน 

5.3 การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑) เห็นชอบการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวน  ๖  โรงเรียน ตามเสนอดังนี้  

1. โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ต าบลหล่มเก่า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    2. โรงเรียนบ้านห้วยสวิงนอ้ย  ต าบลช้าง
ตะลูด  อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. โรงเรียนบ้านบึง  ต าบลฝายนาแซง  
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    4. โรงเรียนบ้านน้ าเฮี้ย ต าบลน้ าเฮ้ีย    
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    5. โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ต าบลน้ าชุน  
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    6. โรงเรียนบ้านท่ากกแก ต าบลตาลเดี่ยว  
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒) กรณีสถานศึกษาที่เลิก หากไม่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้สถานที่ต่อไปให้ส่งคืนส านักงานธนารักษ์  
โดยให้คณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
รายละเอียดสถานศึกษาที่เลิกทั้งหมดมีจ านวน     
กี่โรง ส่งคืนให้กับส านักงานธนารักษ ์จ านวน        



๕ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

  กี่โรง และรายงานให้ กศจ.ทราบ ในคราว   
ประชุมครั้งถัดไป 

5.4 โครงการการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

  ๑) เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิม
โอกาส  การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม 
  ๒) มอบให้ ส านักงาน กศน.เพชรบูรณ์ จัดท า
ข้อมูลรายละเอียดแยกเป็นรายอ าเภอ และต าบล 
น าเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณามาตรการหรือ
แนวทางการด าเนินการต่อไป 
๓) เสนอแนะให้ประสานกับกลุ่ม NGO ในพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอีกทาง 

6.1 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา                       
เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ 
๑, ๒ และ ๓)         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ในกรณีต าแหน่งว่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                             เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ มี วิทยฐานะ  
ช านาญการ (ประเมินด้านที่  ๑ , ๒ และ ๓ ) 
จ านวน ๑๘ ราย 

6.2 ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มวีิทยฐานะครู
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 
 

อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการและให้
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้าน 1 ,2 และ3) 
จ านวน ๙  ราย 

6.3 ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 
 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ ความสามารถ  ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๗  ราย   

๖.4 ขออนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ จ านวน ๑๕ ราย 

๖.5 ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 3  ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน จ านวน  ๑๖  ราย   



๖ 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
6.6 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติ  

งานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

  ๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้าน
ที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ 
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ ๓) จ านวน 52 ราย 
   ๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ ๓) ตามข้อ (1) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทย
ฐานะช านาญการเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ ๓) จ านวน 20 ราย 

6.7 ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที ่1 และด้านที ่2) 

อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ ราย  นางพรทิพย์  ช านาญ           
ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ   

6.8 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ของผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ
ข้ าราชการครู และบุ คล าก รทางการศึ กษ า           
ผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือเสนอ 
ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป จ านวน 4 ราย 

6.9 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งครู 
      

 อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ านวน 13  
ราย 

6.10 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 3  ราย   

6.11 ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

อนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณี
ต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
เดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวน  3๘  อัตรา 



๗ 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
6.12 ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

อนุมัตริับเปลี่ยนต าแหน่ง รับยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 2 ราย 

๖.13 ขออนุมัติประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยน  
ต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

1) เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่ง
ว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา  38 ค.(2) จ านวน 2 ต าแหน่ง 
2) หากมีต าแหน่ งที่ เหลือจากการรับ เปลี่ยน
ต าแหน่ ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ  ขออนุมัติ ให้ ส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอใช้
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ    
ต้นสังกัดต่อไป 

๖.14 ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา       
38 ค.(2) 

อนุมัติรับโอน นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนัก 
งานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ กลุ่มอ านวยการ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งแต่วันที่ 
22 เมษายน 2562 

6.15 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูช่วยปฏิบัติราชการในสถาน 
ศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด กรณี เจ็บป่ วยมีปัญ หาด้ านสุ ขภาพ 
(ต่อเนื่อง) และถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ 
และกรณี อ่ื น  ๆ  ต ามที่ ส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่
การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 5 ราย   
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๖.16 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูช่วยปฏิบัติราชการในสถาน 
ศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  กรณีเพ่ือแก้ปัญหาและลดความ
ขัดแย้งความแตกแยกความสามัคคีในโรงเรียน
บ้านปากน้ า 

  1. ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหา
โรงเรียนบ้านปากน้ า  
  2. อนุมัตติามที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ โดย  
ให้ข้าราชการครู ราย นางอารีย์  เพียราช  ไปช่วย 
ปฏิบัติราชการ ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราช  
การครูต่ ากว่าเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้แก่ โรงเรียน
บ้าน โนนสะอาด อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน
โรงเรียน บ้านโนนสะอาด มีจ านวนนักเรียน 272 คน มี
อัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.   
ก าหนด (-1)  เป็นการชั่วคราว มีก าหนด 1 ปี 

6.17 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.
2561 (ต าแหน่งว่างหลังจากประกาศ)                  
 

อนุมัตบิรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านซับอีลุม  อ าเภอวิเชียรบุรี 

6.18 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู 

  1) อนุมัติย้ายตามที่เสนอ ข้อ 5.1 - 5.4 และ
กรณี ที่ ไม่มีบัญ ชีผู้ สอบแข่ งขัน ได้ ของ กศจ .
เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้บัญชี กศจ.อ่ืน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2) การพิจารณาย้ายข้าราชการครูในปี 2563  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตแจ้งผล
คะแนนประเมินให้กับผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทราบเป็น
รายบุคคล ก่อนน าเสนอให้ กศจ.พิจารณา  
   3) กรณีโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริและ
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ และ 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
40  เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เสนอแนวทางการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาให้
สามารถตอบสนองวัตถุป ระสงค์ การจัดตั้ ง
สถานศึกษาและความต้องการของชุมชน รวมถึง
การบริหารจัดการครูที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ว่าจะด าเนินการบริหารจัดการและ
พัฒนาอย่างไร โดยก าหนด ให้ เสนอต่อ กศจ.
เพชรบูรณ์ ในการประชุมเดือน เมษายน 2562 



๙ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 

6.19 ขอความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ประจ าปีครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2562) 
 

   1) อนุมัตจิัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   2) อนุมัติหลักการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1, 
เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงจ านวนข้าราชการหรืออัตรา
เงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 มีนาคม 
2562 หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
 

 
มติที่ประชุม :  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ตามเสนอ ดังนี้ 
 - หน้าที่ 37 ข้อ 4.1 จากเดมิ มีครู 2 คน มีนักเรียน 25 คน แก้ไขเป็น มีครู 1 คน (ข้าราชการครูลาออก
เมื่อเดือนมกราคม 2562 จ านวน 1 ราย) มีนักเรียน 27 คน นอกนั้นคงเดิม 
 - หน้าที่ 38 ข้อ 5. โรงเรียนบ้านนา ข้อย่อยที่ 1. จากเดิม มีนักเรียน 25 คน แก้ไขเป็น มีนักเรียน 26 คน 
นอกนั้นคงเดิม 

 และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖2  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  ๒๕๖2 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  - ไม่มี -



๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.1  ความคืบหน้าการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เสนอแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน และท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม 
วัฒนชัย เพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการปรับปรุง แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนและคณะอนุกรรมการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอไปแล้ว  นั้น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานความคืบหน้าการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ ว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมด้านประชากร 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และด้านหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562  ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยได้จัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  ประกอบแผนการขอ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 



๑๑ 

 ระเบียบวาระที่ ๔.2   รายงานข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2562  ได้มีมติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต รายงานข้อมูลจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดที่เลิกสถาน 
ศึกษา, การขอใช้ประโยชน์ และการส่งคืนพ้ืนที่ให้กับส านักงานธนารักษ์ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ในการประชุมครั้งต่อไป  นั้น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอรายงานข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบนอกเล่ม)    

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
ที่ประชุม :  รับทราบ และให้ด าเนินการจดัประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ การส่งคืน
พ้ืนที่ของสถานศึกษาที่เลิก ระหว่าง สถานศึกษาที่เลิก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต หน่วยงานท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานผู้ขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์  



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.3   การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่  ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษาเพชรบู รณ์  เขต  1  เขต  2  เขต  3                     
มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เห็นชอบเป็น
หลักการส าหรับสถานศึกษา ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการ
ประชุมครั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  พิจารณาเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุม
ครั้งต่อไป  นั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งว่ามีสถานศึกษาที่มีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ิมเติมหลัง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 จ านวน 3แห่ง รวมจ านวนเงินงบประมาณ 2,692,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ดังนี้   

 

ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 บ้านป่าแดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทางEast - West Economic  
Corridor 

494,000  

2 บ้านสามแยก 
วังชมภู 

โครงการระบบการเรียนการสอนภาพเสมือนจริง 
นวัตกรรมใหม่ส าหรับห้องเรียน 4.0  

2,000,000  

3 บ้านผาทอง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 198,000  
รวมเงินงบประมาณ(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 2,692,000  

 
 

จึ งน าเสนอ คณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  เพ่ื อทราบ  ทั้ งนี้  ได้น า เสนอ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
ทราบเรียบร้อยแล้ว 
  
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.4  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) มีกิจกรรมที่
ด าเนินการ  คือ  การบูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดในการขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัย การเสริมสร้างความตระหนัก  พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และคัดเลือก 
รวบรวม ผลงานวิจัยนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย นั้น 

ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้ว  ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของจังหวัดเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในส่วนกลาง คือ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สป. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และ
ส านักงานศึกษาธิการภาคในการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่  (จังหวัด) 2) เพ่ือขยายผลและต่อยอดการน า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีสู่หน่วยงานและสถานศึกษา 3) บูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาค
ส่วนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับ 4 หน่วยงานภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยได้รับงบประมาณ 320,000 บาทจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 



๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5   รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2562  ได้ด าเนินการออกค าสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม  : รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.6   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอหารือเกี่ยวกับการย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กรณีโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง มีผู้ขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 1 ราย และผู้ขอย้ายที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 3 
ราย โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า มีมติไม่เห็นชอบให้รับย้ายผู้อ านวยการ
สถานศึกษาขนาดกลาง เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ของ ปปช. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และมีมติ
เห็นชอบให้รับย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนประเมินศักยภาพสูงสุด ในจ านวนผู้ยื่น     
ค าร้องขอย้ายไปโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอหารือ 2 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 กศจ.เพชรบูรณ์ จะมีมติไม่อนุมัติรับย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดกลาง                
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ให้ความเห็นชอบรับย้าย ได้หรือไม่  

กรณีท่ี 2 กศจ.เพชรบูรณ์ จะมีมติอนุมัติรับย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก                    
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับย้าย และเป็นผู้ที่มีคะแนนประเมินศักยภาพสูงสุด ได้หรือไม่  
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ด าเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206 .4/ว 24 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/944 ลงวันที่ 11 เมษายน ๒๕62   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
  



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.7  รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          พ.ศ.2547 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2562  โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความตามมาตรา 102 แห่งพระราชพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 แทน และให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 102/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  : รับทราบ 



๑๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.8  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน            
                             ปีการศกึษา 2562 ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕62 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

 2. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปรามก ากับ
ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

3. ข้อมูลเขตพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  : รบัทราบ 



๑๘ 

ระเบียรวาระที่ 5   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3432/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงาน
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 
 2.2  ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 748/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
         2.3 (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้จัดประชุม ครั้งที่  1 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่  8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3               
ชั้น  3  ศาลากลางจั งหวัด เพชรบู รณ์  ที่ ป ระชุมมีมติ ให้ จัดท ามาตรการกับสถานศึกษาที่ รายงานข้อมูล                       
ที่ไม่เป็นจริงหรือปกปิดข้อมูล เมื่อตรวจพบภายหลังว่ามีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
จ านวนมาก โดยไม่พบว่ารายงานแต่เบื้องต้น ให้ด าเนินการลงโทษโดยเด็ดขาด  
 3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงาน
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักงานศึกษาธิการ ที่ประชุมมีมติให้จัดท า (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นสมควรขอความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณา 
 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ(ร่ าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่อย่างไร 
 

7. มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์    
ตามท่ีเสนอ 
   



๑๙ 

ระเบียบวาระที่ 5.2   การเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสงค์ขอพิจารณาเปิดสถานศึกษาที่เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  
(3 ปีบริบูรณ์) เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 2560และปีการศึกษา 2561 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประสงค์ขอพิจารณาเปิดสถานศึกษารับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

 1. โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  1. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1357  
ลงวันที่  8 มีนาคม 2562 
 2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว6972  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
 3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว1480  
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
 4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2562  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสงค์ขอพิจารณาเปิดสถานศึกษาที่เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  

(3 ปีบริบูรณ์) เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 2560และปีการศึกษา 2561 
เกณฑ์ข้อที่ 1 สถานศึกษาท่ีเคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 

ให้สามารถเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ต่อไปได้ ไม่เกินจ านวนห้องท่ีรับอยู่เดิม 
เกณฑ์ข้อที่ 2 สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ มาก่อน หากในเขตพ้ืนที่

บริการไม่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอ่ืนเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้สามารถ             
รับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์  ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 

เกณฑ์ข้อที่ 3 พ้ืนที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอ่ืน 
จัดการศึกษาอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจ านวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆ  
ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ได้ตามความ
พร้อมของสถานศึกษา 
 โดยมีโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 
และในปีการศึกษา 2561จ านวน 22 โรงเรียน 
   เดิมเปิดรับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์)  จ านวน  53 โรงเรียน 
   ขอเปิดรับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ต่อไป จ านวน  22 โรงเรียน 
    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เปิดต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 
และในปีการศึกษา 2561จ านวน 49 โรงเรียน 
   เดิมเปิดรับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์)  จ านวน  59 โรงเรียน 



๒๐ 

   ขอเปิดรับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ต่อไป จ านวน  49 โรงเรียน 
 1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560  
และในปีการศึกษา 2561จ านวน 78 โรงเรียน  
   เดิมเปิดรับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์)  จ านวน  86 โรงเรียน 
   ขอเปิดรับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ต่อไป จ านวน  78 โรงเรียน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประสงค์ขอพิจารณาเปิดสถานศึกษารับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
  2.1 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.2 โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ อบต. ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง คร ู ลูกจ้าง นักเรียน โทรศัพท์ 
คร:ูนักเรียน 
ตามเกณฑ์ 

๑ น้ าหนาว ๑. บ้านนาพอสอง *** หมู่ ๓ ต.น้ า
หนาว 

๒ - ๑๓ ๐๘๑ 
๐๔๖๔๐๒๘ 

๑:๑๐ 

  ๒. บ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ ๑ ต.น้ า
หนาว 

๑ ๑    

๒ หลักด่าน ๑.บ้านห้วยน้ าหนาว หมู่ ๓ ต.หลัก
ด่าน 

๑ ๑ ๒๑ ๐๙๗ 
๙๒๐๔๐๕๕ 

๑:๑๐ 

  ๒.บ้านโนนชาด *** หมู่ ๔ ต.หลัก
ด่าน 

๑ ๑ ๑๙   

 

ข้อมูลและสภาพทั่วไปของโรงเรียน 

(๑) โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๑.๑) ด้านบุคลากร มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๑.๒) ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารสถานที่และห้องเรียนเหมาะสมเพียงพอ 
(๑.๓) มีเขตพ้ืนที่บริการอยู่ในความรับผิดชอบ หมู่ ๓  บ้านทรัพย์สว่าง ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๑.๔) มีนักเรียนอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน  ๑๙  คน 
(๑.๕) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพอสอง ตั้งอยู่หมู่ ๓ ต าบลน้ าหนาว สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ าหนาว มีข้าราชการครู ๒ คน จ านวนนักเรียน ๑๓ คน อัตราครูต่อนักเรียน ๑:๑๐         

ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านทรัพย์สวา่ง  และห่างจากโรงเรยีนบ้านทรัพย์สวา่ง ๒ กิโลเมตร 
(๑.๖) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับก่อน

ประถมศึกษา (๓ ปีบริบูรณ์) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(๑.๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เห็นด้วย กับการเปิดรับเด็กชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ของ

โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหนาว 



๒๑ 

(๒) โรงเรียนบ้านห้วยลาด ต้าบลหลักด่าน อ้าเภอน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(๑.๑) ด้านบุคลากร มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๑.๒) ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารสถานที่และห้องเรียนเหมาะสมเพียงพอ 
(๑.๓) มีเขตพ้ืนที่บริการอยู่ในความรับผิดชอบ หมู่ ๔  บ้านโนนชาติ  หมู่ ๕ บ้านห้วยลาด              

หมู่ ๗  บ้านกกก่อ  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๑.๔) มีนักเรียนอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน  ๙  คน (หมู่ ๔ บ้านโนนชาด   

จ านวน ๔ คน , หมู่ ๕  บ้านห้วยลาด จ านวน ๐ คน ,หมู่ ๗ บ้านกกก่อ  จ านวน ๕ คน) 
(๑.๕) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักด่าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

บริการของโรงเรียนบ้านห้วยลาด  และห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยลาด ๑๐๐ เมตร 
(๑.๖) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับก่อน

ประถมศึกษา (๓ ปีบริบูรณ์) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(๑.๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นด้วย กับการเปิดรับเด็กชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)ของโรงเรียน

บ้านห้วยลาด เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักด่าน และมีครูบุคลากร 
อาคารสถานที่ ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษามีจ านวนเด็กเกินขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนชาด องค์การบริหารส่วนต าบลหลักด่าน 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสงค์ขอพิจารณาเปิดสถานศึกษาที่เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว 

(1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 

(2) เป็นไปตามข้อสั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04006/ว6972 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2561   
“ข้อ 4. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความจ าเป็น ต้องเปิดรับเด็ก
อายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ในปีการศึกษา 2562 และต้องไม่ส่งผลกระทบ ต่อสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต” 

(3) เป็นไปตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่  
29 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.2  ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์  เขต 2  ประสงค์ขอพิจารณ า 
เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่เห็นชอบ 
ให้เปิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหนาว 
  2. โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นชอบ 
ให้เปิดได้ตามความเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 



๒๒ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่  22        
เมษายน 2562  

5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสงค์ขอพิจารณาเปิดสถานศึกษาที่เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว 

(1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 

(2) เป็นไปตามข้อสั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04006/ว6972 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2561   
“ข้อ 4. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความจ าเป็น ต้องเปิด  
รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ในปีการศึกษา 2562 และต้องไม่ส่งผลกระทบ ต่อสถานศึกษาสังกัด
อ่ืน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต” 

(3) เป็นไปตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่  
29 ธันวาคม 2562  เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5.2  ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์  เขต 2  ประสงค์ขอพิจารณ า 
เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  ไม่เห็นชอบ 
ให้เปิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหนาว 
 2. โรงเรียนบ้านห้ วยลาด  ต าบลหลักด่าน  อ า เภอน้ าหนาว  จั งหวัด เพชรบูรณ์  เห็นชอบ 
ให้เปิดได้ ตามความเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  และตามความเห็น
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   
6. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ด าเนินการดังนี้ หรือไม่ 
 6.1 พิจารณาเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปิดสถานศึกษาที่เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  
(3 ปีบริบูรณ์ ) เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 

6.2 พิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสถานศึกษารับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

 1. โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยผ่านการ
กลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ไม่เห็นชอบ  ให้เปิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหนาว 

2. โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เห็นชอบ ให้เปิดได้ตามความเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



๒๓ 

7.  มติที่ประชุม :  
 1) เห็นชอบให้ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา เปิดสถานศึกษาที่ เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  
(3 ปีบริบูรณ์) เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ตามเสนอ 

2) เห็นพ้องต้องกันกับความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

2.1 ไม่เห็นชอบ  ให้โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหนาว 

2.2 เห็นชอบ  ให้โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์      
เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 



๒๔ 

ระเบียบวาระที่ 5.3   โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
                          และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความเห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 613/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  (ร่าง) แนวทางการช่วยเหลือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดท า (ร่าง) แนวทางการช่วยเหลือการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้ง 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2562 เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการช่วยเหลือการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดเพชรบูรณ์ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบ 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการช่วยเหลือการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

7. มติท่ีประชุม :  
 1) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการช่วยเหลือการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2) ให้ส านักงาน กศน. ด าเนินการจัดประชุม กศน.อ าเภอ ,ต าบล และเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม           
เพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือฯ ร่วมกัน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในวันที่ 3  
พฤษภาคม 2562 
   
 



๒๕ 

ระเบียบวาระที่ 5.4   ขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่       
                          292 หมู่ 3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการศึกษาโดย  
                         นางพรพิศ  ฉิมนันท์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวบ้านเรียน  
บุตตะพรมณ บ้านเลขที่ 292หมู่ 3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 8 
การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (1) ส านักงานมีค าสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามค าขอของครอบครัว 
 2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนบุตตะพรมณ บ้านเลขที่ 292  
หมู่  3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้จัดการศึกษาโดย นา งพรพิศ  ฉิมนันท์  ลงวันที่ 
 9 เมษายน 2562  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่ 292  
หมู่ 3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒ ๕ ๖ ๑  ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น โด ย ค ร อ บ ค รั ว  ข อ งน า งพ ร พิ ศ   ฉิ ม นั น ท์ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ให้กับบุตร ชื่อ เด็กชายธรา บุตตะพรม  
ใช้ชื่อ“บ้านเรียนบุตตะพรม”  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๒๙๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ ได้ประกาศการอนุญาตจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวฯ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ต่อมาผู้จัดการศึกษาฯ แจ้งว่าได้เห็นถึงความพร้อมของผู้เรียน  
ที่พร้อมกลับเข้าสู่การเรียนในระบบโรงเรียน เพ่ือจะได้มีการพัฒนาด้านวิชาการมากขึ้น สามารถปรับตัวร่วมกับคน
อ่ืนๆ ในสังคมได้ จึงมีความประสงค์จะน า เด็กชายธรา บุตตะพรม สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
โรงเรียนบ้านโคกมน อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอยกเลิกการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนบุตตะพรม” ต่อไป 



๒๖ 

4.การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบู รณ์ พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติ ยกเลิกจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนบุตตะพรมณ บ้านเลขที่  292 หมู่  3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการศึกษาโดย นางพรพิศ  ฉิมนันท์ ตามค าขอของครอบครัว และตามการวิเคราะห์ และ
ความเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เนื่องจาก เด็กชายธรา  บุตตะพรม เป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะออทิสติด มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามสมควรแล้ว และในปีการศึกษา 
2562 เด็กชายธรา บุตตะพรม ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกมน ต าบลโคกมน 
อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2562 ได้อนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยครอบครัวบ้ านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่  292                           
หมู่ 3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณา 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
บ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการศึกษาโดย 
นางพรพิศ  ฉิมนันท์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอหรือไม่ ประการใด 

7. มติท่ีประชุม : อนุมัตยิกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขท่ี 292 หมู่ 3 
ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการศึกษาโดย นางพรพิศ  ฉิมนันท์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตามเสนอ



๒๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6.๑  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

เพื่อให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น  10  ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ านวน    5  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน    5  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา          
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

         2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

  2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ  
และคณะกรรมการแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
              3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 
2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการส าหรับ
ต าแหน่งครู ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

   3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
                 โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก าหนด ให้ผู้ขอมีวิทย
ฐานะครูช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
  ๓.๓.๑ ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี ส าหรับผูม้ี     
วุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
  ๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด                
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf


๒๘ 

 ๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
  3.๔ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ฯลฯ 
 “5 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
  5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
  5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 65  
  5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏบิัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน      
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ได้รับค าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน 
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 10 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  10 ราย 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ เขต 3 จ านวน  10 ราย 



๒๙ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ 
และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ 
หรือไม่  ประการใด 

 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญ
การ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

1. นางปาริชาติ  เรืองนาม   ครู รร.อนุบาลเขาค้อ 
2. นางพิชญนันท์  เพ็ชรพันธุ์   ครู รร.บ้านธารทิพย์ 
3. นางวลัยพร  ดีสุข    ครู รร.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 
4. นายอ าพล  ช้างพินิจ   ครู รร.บ้านห้วยน้ าขาว 
5. นางสาวเปมิศา  ค าผง   ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ 
6. นางสาวลัดดา  นิ่มสังข์   ครู รร.ชุมชนบ้านพุเตย 
7. นางสาวกัญชพร  จันอ้น   ครู รร.บ้านคลองกระจังวังไทร 
8. นางกันย์ยา  ค าพา   ครู รร.บ้านไร่เหนือ 
9. นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์   ครู รร.บ้านซับบอน 
10. นางสาวภุมรี  ดวงบัณฑิต   ครู รร.ชุมชนบ้านพุเตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๒  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี                               
          วิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

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

1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น  
20  ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ านวน   5  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน   5  ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน  10  ราย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
        2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓       
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
        2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.๑ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ฯลฯ 
 “5 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  5.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
  5.2  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
  5.3  ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  ให้คณะกรรมการศึกษา    
ธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอ 
และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf


๓๑ 

  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

  3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ยื่นค าขอ 
รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า            
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน      5  ราย 
  ๓.๒.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน      5  ราย 
  ๓.๒.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน     10  ราย 
   
4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 20 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
ไดท้ั้ง 20 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
          สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 20 
ราย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 



๓๒ 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน  20  ราย  ดังนี้ 
 1. นางนัจภรณ์  กุลเกลี้ยง   ครู รร.บ้านหินโง่น 
 2. นางสาวนันทิชา  โพธิ์ทอง   ครู รร.บ้านห้วยระหงส์ 
 3. นางสาววราภรณ์  ค าสุม   ครู รร.บ้านหนองแม่นา 
 4. นายอนุรักษ์  อ้อมนอก   ครู รร.บ้านโคกมน 
 5. นางสาวชลธิชา  ทองหมู่   ครู รร.บ้านสงเปลือย 
 6. นางบุษราพร  ลาภคุณ   ครู รร.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 
 7. นางสาวธนภรณ์  เชื้อเพ็ง   ครู รร.บ้านซับตะแบก 
 8. นางวรัชญา  ขวัญแก้ว   ครู รร.บ้านโคกเจริญ 
 9. นางสาวชฎาพร  ค าผัด   ครู รร.บ้านวังไลย์ 
 10. นางยุวดี  ดุนขุนทด   ครู รร.บ้านสระประดู่ 
 11. นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง  ครู รร.วังโป่งศึกษา 
 12. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่ม  ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
 13. นางสาวมะลิสา สุธารัตน์   ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 14. นายรังสรรค์ ส าราญพันธุ์   ครู รร.ซับบอนวิทยาคม 
 15. นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง   ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 16. นางสาวรมณี เหลี่ยมแสง   ครู รร.ท่าด้วงพิทยาคม 
 17. ว่าที่ ร.ต.อมร ละอองศรี   ครู รร.เพชรบูรณ์วิทยา 
 18. นางสายสุณี พรมอวบ   ครู รร.ชนแดนวิทยาคม 
 19. นางสาวดวงดี ชายเรียน   ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
 20. ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ ครู รร.วังใหญ่วิทยาคม 
 



๓๓ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

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

1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้  ความสามารถ ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ                            
รวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน     1  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน     1  ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน     1  ราย 
 ๑.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน     2  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 “หลักเกณฑ์ 
    ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
     ๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด                
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
     ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ฯลฯ 
 2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  2.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1  ปี  

2.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
  2.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง    
2  ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ฯลฯ 
  3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
       3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  

ฯลฯ 
  วิธีการ 

ฯลฯ 
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๓๔ 

 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน และ
ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ โดยให้ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553              
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดทุกราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง  5  ราย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  5  ราย 

๕.  การวิเคระห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 
2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวนทั้งสิ้น 5 ราย 

    ก่อนน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ ต่อไป 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๓๕ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ านวน 5 ราย คือ 
 1. นางสาวชลธิสา  แสนประสิทธิ์  ครู รร.บ้านวังชะนาง 
 2. นายชาญณรงค์  บุญเรือง  ครู รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ 
 3. นางสาวสีแพรว  ค าเผี่ยน  ครู รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด 
 4. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์  ครู รร.วังโป่งศึกษา 
 5. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานนัท์กุล ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม 



๓๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๔   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 29 ราย 
ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   23  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน    3  ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน     3  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

      ข้อ ๘ (๑) อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ 
  “4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้  
 4.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ  
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 4.2  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70” 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวนทั้งสิ้น  29 ราย 
   3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน 
เรียบร้อยแล้ว    
   3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ จาก
คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf


๓๗ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 29 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    
จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา ส่งผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่  ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่  ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่  ๑           
ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
               สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1           
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวนทั้งสิ้น 29 ราย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ .
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 
8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
จ านวน 29 ราย  ดังนี ้
  1. นางสุภาพ  ชมมา   ครู รร.บ้านทรัพย์สว่าง 
  2. นางพุทธชาติ  เข็มด้วง   ครู รร.บ้านห้วยหินลับ 
  3. นางสาววิไลวรรณ  ทิศพรม  ครู รร.อนุบาลเขาค้อ 
  4. นางสาวยุวธิดา  เป้าทอง  ครู รร.บ้านห้วยอีจีน 
  5. นางสาวรัชนี  ทองสุข   ครู รร.บ้านเข็กน้อย 
  6. นางอรวรรณ  ใจกล้า   ครู รร.บ้านห้วยลาน 
  7. นายกรไชย  บูรณปัณณพร  ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ 
  8. นางสาวนวลอนงค์  แก้วตา  ครู รร.บ้านห้วยผักกูด 
  9. นางปริศนา  บุญจีน   ครู รร.บ้านสงเปลือย 
  10. นายสุวรรณ  บุญสายัง  ครู รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ 
  11. นางสาวนพมาศ  วงษ์เมือง  ครู รร.บ้านดอยน้ าเพียงดิน 
  12. นางปราณี  ธูปหอม   ครู รร.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 



๓๘ 

  13. นางสอนนรินทร์  วงศ์หงษา  ครู รร.อนุบาลหล่มเก่า 
  14. นายถวัลยวัฒน์  ทักคุ้ม  ครู รร.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 
  15. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครู รร.อนุบาลเขาค้อ 
  16. นายสุวิทย์  ถิ่นนาราม  ครู รร.บ้านหลักด่าน 
  17. นายประกฤษฎิ์  แถวภาพ  ครู รร.บ้านโคกมน 
  18. นางมนฤดี  โอเดลโล   ครู รร.บ้านเข็กน้อย 
  19. นายวุฒิชัย  เฉนียง   ครู รร.บ้านห้วยผักกูด 
  20. นางวิไลพร  ยิ้มเยาะ   ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า 
  21. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง  ครู รร.บ้านป่าบง 
  22. นายชนะพล  ไสลภูมิ   ครู รร.บ้านวังยาว 
  23. นายอัศวิน  ทองริ้ว   ครู รร.บ้านนายาว 
  24. นางกันยารัตน์  รอดทิม  ครู รร.วัดเขาเจริญธรรม 
  25. นางสาวศิริพร  ก ามาทอง  ครู รร.บ้านโคกปรือ 
  26. นางสาวสวงสุดา  แก้วแพง  ผอ. รร.บ้านซับน้อยพัฒนา 
  27. นางมยุรี มูลเดช   ครู รร.ดงขุยวิทยาคม 
  28. นางสาวมาลินี สุขหา   ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
  29. นางสาวสุรีพร เปรมปรีด์  ครู รร.ติ้ววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๕  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 29 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   23  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน     3  ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน     3  ราย 

๒. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553    
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

      2.5 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       2.5.1 ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    2.5.2 จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจ านวนค าขอรับการประเมิน โดยก าหนดให้มีจ านวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ค าขอแต่ละสาขา 
(ราย) 

จ านวนกรรมการ/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 - 10 6 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ของผู้ขอ จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 2 คน 

11-50 9 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ของผู้ขอ จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 3 คน 
 

ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป 9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2 
คณะ) 
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../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
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๔๐ 

ในการประเมินค าขอ 1 ราย ก าหนดให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                2.5.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 8 
 2.5.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้/สาขาใด  
มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 2.4.2  
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
                       1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 6 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้  
       2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 9 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั้ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้ 
                2.5.5 การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท าเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์  
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน  23  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ     
ชุดที่ 2 เพ่ีอประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ านวน  9  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน  3  ราย 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน  3  ราย 
 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ านวน  2  ราย 
 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  5  ราย 



๔๑ 

 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  จ านวน  1  ราย 
 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาขาปฐมวัย จ านวน  4  ราย 
 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)   จ านวน  1  ราย 
 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  3  ราย 
 9) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารีฯ) จ านวน  1  ราย 
3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามมติ กศจ.ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  3  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพ่ีอประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ านวน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน  1  ราย 
                     2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จ านวน  1  ราย 
                     3) สายงานบริหารสถานศึกษา     จ านวน  1  ราย 

3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จ านวน  3  ราย และประสงคข์อความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพ่ีอ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ านวน  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน  2  ราย 
                         2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จ านวน  1  ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 29 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน   

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณารายชื่อคณะกรรมการชุดที่  2                              

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  จะพิจารณ าอนุมัติ ตั้ งคณ ะกรรมการชุดที่  2                              
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 
8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  29 ราย  ดังนี้  
  1. นางสุภาพ  ชมมา   ครู รร.บ้านทรัพย์สว่าง 
  2. นางพุทธชาติ  เข็มด้วง   ครู รร.บ้านห้วยหินลับ 
  3. นางสาววิไลวรรณ  ทิศพรม  ครู รร.อนุบาลเขาค้อ 
  4. นางสาวยุวธิดา  เป้าทอง  ครู รร.บ้านห้วยอีจีน 
  5. นางสาวรัชนี  ทองสุข   ครู รร.บ้านเข็กน้อย 
  6. นางอรวรรณ  ใจกล้า   ครู รร.บ้านห้วยลาน 
  7. นายกรไชย  บูรณปัณณพร  ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ 
  8. นางสาวนวลอนงค์  แก้วตา  ครู รร.บ้านห้วยผักกูด 
  9. นางปริศนา  บุญจีน   ครู รร.บ้านสงเปลือย 
  10. นายสุวรรณ  บุญสายัง  คร ูรร.บ้านห้วยหญ้าเครือ 
  11. นางสาวนพมาศ  วงษ์เมือง  ครู รร.บ้านดอยน้ าเพียงดิน 
  12. นางปราณี  ธูปหอม   ครู รร.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 
  13. นางสอนนรินทร์  วงศ์หงษา  ครู รร.อนุบาลหล่มเก่า 
  14. นายถวัลยวัฒน์  ทักคุ้ม  ครู รร.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 
  15. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครู รร.อนุบาลเขาค้อ 
  16. นายสุวิทย์  ถิ่นนาราม  ครู รร.บ้านหลักด่าน 
  17. นายประกฤษฎิ์  แถวภาพ  ครู รร.บ้านโคกมน 
  18. นางมนฤดี  โอเดลโล   ครู รร.บ้านเข็กน้อย 
  19. นายวุฒิชัย  เฉนียง   ครู รร.บ้านห้วยผักกูด 
  20. นางวิไลพร  ยิ้มเยาะ   ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า 
  21. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง  ครู รร.บ้านป่าบง 
  22. นายชนะพล  ไสลภูมิ   ครู รร.บ้านวังยาว 
  23. นายอัศวิน  ทองริ้ว   ครู รร.บ้านนายาว 
  24. นางกันยารัตน์  รอดทิม  ครู รร.วัดเขาเจริญธรรม 
  25. นางสาวศิริพร  ก ามาทอง  ครู รร.บ้านโคกปรือ 
  26. นางสาวสวงสุดา  แก้วแพง  ผอ. รร.บ้านซับน้อยพัฒนา 
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  27. นางมยุรี มูลเดช   ครู รร.ดงขุยวิทยาคม 
  28. นางสาวมาลินี สุขหา   ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
  29. นางสาวสุรีพร เปรมปรีด์  ครู รร.ติ้ววิทยาคม 
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ระเบียบวาระท่ี 6.๖  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน    10  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
  “ข้อ 8 ให้กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ     
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ 
                    ข้อ 13 การบรรจุและแต่ งตั้ งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในจั งหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง” 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553                
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ        
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  โดย ก.ค.ศ. ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ดังนี้ 
  3.1.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 
  3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
     3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
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  3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 10 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ านวน 2 ราย  
อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ านวน 6 ราย  อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 
ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน จ านวน 1 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 1 ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ 

ดังนี้ 
          1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 2 ราย 
  2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน  จ านวน 6 ราย  
  3) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน  จ านวน 1 ราย 

      4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ  จ านวน 1 ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
            สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติ ดังนี้              
            5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้ 
 ก. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  10  ราย ดังนี ้

        (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน    2  ราย  
    (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1           จ านวน    6  ราย 
       (3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2           จ านวน    1  ราย 
    (4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ             จ านวน    1  ราย 
   สรุปผลการประเมินปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       จ านวน  10  ราย ดังนี ้
                 (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน    2  ราย  
    (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1           จ านวน    6  ราย 
       (3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2           จ านวน    1  ราย 
    (4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ             จ านวน    1  ราย 
         5.๒ อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญการ          

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ านวน  2 ราย 



๔๖ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.๑ และ ข้อ 5.๒ โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  :  
 1) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ผ่านการประเมินเป็นวิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ รายละเอียดดังนี้ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
(1) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน    จ านวน  2 ราย 

1) นายบดินทร์  ส าเร็จดี  คร ูรร.บ้านป่าแดง 
2) นางรจิน  จันทา  คร ูรร.บ้านศาลาลาย 

(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จ านวน   6  ราย 
1) นางมนัสชนก แสงจันทร์ ครู รร.สายสมร 

   2) นางพรภิญญา  ส าเภา  ครู รร.บ้านสักแห้ง 
   3) นางสาวพิมพ์ใจ น้อยมี  ครู รร.อนุบาลชนแดน 
   4) นางจารุณีย์  ภูพวก  ครู รร.บ้านเขาชะโงก 
   5) นางสาวปราณปริยา  บุญมั่ง ครู รร.บ้านโนนตูม 
               6) นายสยาม  เทียนสีม่วง  ครู รร.บ้านหนองใหญ่ 

(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จ านวน   1  ราย 
1) นางชลธิชา  ศิลปชัย  ครู รร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 

        (4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ   จ านวน    1  ราย 
   1) นายโกมินต์  ป้องพ้ัว  ครู รร.บ้านโนนตูม 
  ๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญการ          
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ านวน  2 ราย 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

ระเบียบวาระท่ี 6.7  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ กรณีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. 
ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี) (ประเมินด้าน ๑, ๒ และ ๓)  

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

1. ค าขอ 
ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ด้านที่๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 
บรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน กรณีด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. 
ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี) ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ  จ านวนทั้งสิ้น 1 ราย 
คือ นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
         2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/272 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

 2.5 หนงัสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ศธ0209/1977 ลงวันที่ 21        
มีนาคม 2562 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดส่งรายละเอียดการเสนอขอมี
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการ ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ราย นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านรังย้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 - 9 มีนาคม 2561 (รวม 1 ปี 2 เดือน 16 วัน) มีภาระงาน
บริหารสถานศึกษาเต็มเวลา เคยด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559 (รวม   
1 ปี 4 เดือน 30 วัน) และเคยด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) 



๔๘ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 21 ธันวาคม 
2559 (รวม 1 เดือน 21 วัน) รวมกันแล้วเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน 7 วัน เพ่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.3 มาเสนอ
ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ เป็นการเฉพาะราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) นั้น 
  3.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านรังย้อย น าระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาในขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับ
รวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี เพ่ือเป็นคุณสมบัติตามข้อ 1.3 ในการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการได้ สามารถแต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะผู้อ านวยการช านาญการได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับค าขอ
และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะแล้ว   
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
              3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552ได้ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 
2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 คนต่อผู้ขอ 1 ราย  คณะกรรมการส าหรับประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ ประกอบด้วย 

3.4.1 ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.4.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
3.4.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

                 โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ราย นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 
ผลการปฏิบัติงาน  

5.  การวิเคราระห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  
และด้านที่  3  ผลการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  1 ราย คือ นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
รังย้อย 



๔๙ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3   
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถม ศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ราย  นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย  โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการ  กรณีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี) (ประเมินด้าน ๑, ๒ และ ๓) จ านวน 1 ราย              
คือ นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.8  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรณีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี) (ประเมินด้าน ๑, และ 2)  

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ กรณีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 
2 ปี)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เสนอ จ านวนทั้งสิ้น 1 ราย คือ นางสาว
ขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวย 
การสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
         2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/340 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

 2.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ศธ0209/1978 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2562 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดส่งรายละเอียดการเสนอขอมี
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการ ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ  นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนบ้านท่าโรง สังกัดส านักง านเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 - 7 พฤษภาคม 2561 (รวม 1 ปี 4 เดือน 16 วัน) มีภาระงานบริหารสถานศึกษา
เต็มเวลา และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนบ้านทับเบิก
ร่วมใจ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 - 21 



๕๑ 

ธันวาคม 2559  (รวม 1 ปี 5 เดือน 13 วัน) รวมกันแล้ว เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน 29 วัน เพื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ 1.3  มาเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552) นั้น 
  3.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโรง น าระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาในขณะด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับ
รวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี เพ่ือเป็นคุณสมบัติตามข้อ 1.3 ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษได้ สามารถ
แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะแล้ว  
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
              3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จ านวน 3 คนต่อผู้ขอ 1 ราย  คณะกรรมการส าหรับประเมินผู้ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประกอบด้วย 

3.4.1 ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.4.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
3.4.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

                 โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโรงเป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการ

ประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความ สามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  1 ราย คือ นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ราย คือ นางสาวขนิษฐา               
พงษ์เกษตรกรรม  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่าน
การตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรณีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี)  (ประเมินด้าน ๑, และ 2) จ านวน     
1 ราย คือ นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง 
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ระเบียบวาระท่ี 6.9  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 เสนอ  จ านวน 1 ราย คือ นางอัญชลี นากแก้ว ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
         2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว 17  ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ที่ ศธ0206.4/638  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562  
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

 2.6 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ0209/1136 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2562 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น   
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ         
(ว 3/2556) 
  3.2 นางอัญชลี นากแก้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผุ้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 2418 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ยื่นค าขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ    
โดยเสนอผลงานดีเด่น ดังนี้ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2554 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2013%20ลว.%201%20ส.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2013%20ลว.%201%20ส.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2013%20ลว.%201%20ส.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
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การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี 
2556 3. รางวัลโรงเรียนดีเดน่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2558 และ 4. รางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ประจ าปี 2557 และได้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน  คือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบพ่ึงพา
ตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 
 ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และอนุมัติ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 
29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านกรพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับวิทยฐานะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2562 ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางอัญชลี นากแก้ว เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีมติเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรอนุมัติแต่งตั้ง        

นางอัญชลี นากแก้ว เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 
และไม่ก่อนวันที่ผ่านกรพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางอัญชลี นากแก้ว 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่  ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค .ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางอัญชลี นากแก้ว เลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ
0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และ
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  
ประการใด 
8.  มติที่ประชุม  : . อนุมัติแต่งตั้ง นางอัญชลี นากแก้ว เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ 
ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด



๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี 6.10   ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอขอรับ 
การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
        ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงาน ทาง
วิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามท่ีส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ านวน  1 ราย คือ นางสาวนิตยา น้อยนันท์ ต าแหน่งครู โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ    
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
  “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
       2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
             วิธีการส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
             ข้อ 3  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา( กศจ.) พิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ.  ทั้งนี้  ในการกลั่นกรองดังกล่าว อาจตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้ 
     2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553               
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
       2.4  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                      
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
      3.1 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 40 ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวนิตยา น้อยนันท์ 
ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

    3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้
ประเมินทั้ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
      3.3 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่  24  
มกราคม 2562  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 
             1. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
   1.1  นายบ ารุง ด้วงโต   ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 



๕๖ 

        สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกรรมการ 
    1.2  นายวินัย จงใจมั่น  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
        สพม.40 เป็นกรรมการ 
    1.3  นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนสงวนหญิง 
        สพม. เขต 9 เป็นกรรมการ 
และคณะกรรมการได้กลั่นกรองผลงานทางวิชาการและมีข้อเสนอแนะ ซึ่งข้าราชการครูได้ด าเนินการ                           
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู คือ นางสาวนิตยา น้อยนันท์ ได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการฯ แล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ราย นางสาวนิตยา น้อยนันท์ ตามทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

 ๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด และมีมติดังนี้  

 1) เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ราย นางสาว
นิตยา น้อยนันท ์ 

 2) เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ มอบหมาย
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ แทน กศจ.  เมื่อด าเนินการ
เสร็จแล้ว ให้รายงานให้ทราบ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ    

ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ราย นางสาวนิตยา น้อยนันท์ และอนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ แทน กศจ. เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้
รายงานให้ทราบ  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  :  
  1) เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ราย นางสาวนิตยา 
น้อยนันท ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 2) อนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ แทน กศจ. เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานให้ทราบ 

 



๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี 6.11  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ 
  ช านาญการ 

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เสนอ จ านวน 1 
ราย คือ นางสุจิตรา  สุทธสอน ต าแหนงครู โรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีวิทย
ฐานะครูช านาญการ  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเพ่ิมวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๒.๔ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

๒.๕ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือการประเมิน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

๒.๖ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน (Logbook) 

๒.๗ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๘๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผล
งานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 นางสุจิตรา  สุทธสอน ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุเข้า
รับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ครบตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง 
โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ชั่วโมง ครบตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วยระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากส านาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.๑๖) หรือส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) 
 ๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน 
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ และมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตาม

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน%20ว%2017-2552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน%20ว%2017-2552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน%20ว%2017-2552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%205%20ก.ค.%202560%20หลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ%20ครู.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%205%20ก.ค.%202560%20หลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ%20ครู.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%2022%20ลว.%205%20ก.ค.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%2022%20ลว.%205%20ก.ค.%202560.pdf


๕๘ 

หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสุจิตรา  สุทธสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯและอนุมัติให้มีวิทยฐานะช านาญการได้ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตรวจสอบแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  

ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
     สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และ
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  
ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ไม่ก่อนวันที่
ส่งผลงาน จ านวน 1 ราย คือ นางสุจิตรา  สุทธสอน  ต าแหนงครู โรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี 6.12  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
  ช านาญการพิเศษ 

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ           
จ านวน 1 ราย คือ นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้ ต าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน     

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเพ่ิมวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

๒.๔ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

๒.๕ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือการประเมิน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

๒.๖ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน (Logbook) 

๒.๗ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๘๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผล
งานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้ ต าแหน่งครู โรงเรียนบึมสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  มีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ครบตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง 
โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ชั่วโมง ครบตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วยระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากส านาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.๑๖) หรือส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) 
 ๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน 
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) 

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน%20ว%2017-2552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน%20ว%2017-2552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน%20ว%2017-2552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%205%20ก.ค.%202560%20หลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ%20ครู.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%205%20ก.ค.%202560%20หลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ%20ครู.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%2022%20ลว.%205%20ก.ค.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%2022%20ลว.%205%20ก.ค.%202560.pdf
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4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รายนางเยาวลักษณ์  ช่างไม้  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯและอนุมัติเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษได ้ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตรวจสอบแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่   

ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
    สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
    อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 
8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ           
ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน จ านวน 1 ราย คือ นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้ ต าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม              
อ าเภอบึงสามพัน     
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ระเบียบวาระที ่6.13  ขออนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัตแิก้ไขและเพ่ิมเติมรายการในทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 3  เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นายรักษพล ธาราสุข ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน  
คลองกระจังวังไทร  อ าเภอศรีเทพ  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555    

ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา   
“หมวด 3 การแก้ไขและการเพ่ิมเติม ข้อ 13 การแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) การแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ขออนุมัติ 

ก.ค.ศ.  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(2) การแก้ไข วัน เดือน ปี ที่สั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  

(3) การแก้ไขรายการอ่ืนๆ นอกจาก (1) และ (2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งแก้ไขโดยพิจารณาจากค าสั่งหรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้องแล้ว 

(4) กรณีเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป              
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติบันทึกลงรายการทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

(5) การแก้ไขเพ่ิมเติมและหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ให้ด าเนินการทั้งในระบบเอกสารและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงกัน” 

2.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐                       
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

3.1 ตามท่ี นายรักษพล ธาราสุข ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ต าแหน่งครู      
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร อ าเภอศรีเทพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    
มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ในส่วนของข้อมูลวันที่บรรจุและแต่งตั้ง    
เข้ารับราชการ วันเริ่มปฏิบัติราชการ และรายการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ขาดหายไปไม่ถูกต้องตรงกับ  
ความเป็นจริง  

 งานทะเบียนประวัติ ได้ตรวจสอบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการรายดังกล่าว พบว่า  
1. รายการวันสั่งบรรจุ ไม่ถูกต้อง มีรอยลบแก้ไข 
2. รายการวันปฏิบัติราชการ ไม่ถูกต้องตรงกันกับบัตรเงินเดือน 
3. รายการต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมการศาสนาถึงวันที่

โอนมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 สังกัดกรมสามัญศึกษา ขาดหายไป 
4. ได้ประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตรวจสอบบัตรเงินเดือนของข้าราชการ 
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ดังกล่าว พบว่า นายรักษพล ธาราสุข บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2535 ในต าแหน่งเจ้าพนักงาน   
โสตทัศนศึกษา 2 สังกัดกรมการศาสนา ตามค าสั่งกรมการศาสนา ที่ 3/2535 สั่ง ณ วนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2535 

5. ต่อมา นายรักษพล ธาราสุข ได้โอนมาด ารงต าแหน่ง อาจารย์ 1โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัด 
อุทัยธานี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536  ตามค าสั่ง กรมสามัญศึกษา    
ที่ 6018/2536 สั่ง ณ วันที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2536  

6. ได้ประสานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ส านักงาน ก.ค.ศ.แล้ว สามารถคัดลอก แก้ไข ก.พ.7  
และ ก.ค.ศ.16 ใหม่ได้ โดยใช้ข้อมูลจากค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่มีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กรมการศาสนา รับรองส าเนาเอาไว้ และบัตรเงินเดือนของข้าราชการรายดังกล่าว             
 

4. การวิเคราระห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติม รายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นายรักษพล ธาราสุข ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร อ าเภอศรีเทพ  ตาม
ค าร้องขอ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติม รายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายรักษพล ธาราสุข ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 
อ าเภอศรีเทพ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติม รายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค .ศ.16 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายรักษพล ธาราสุข ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 
อ าเภอศรีเทพ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติม รายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย      
นายรักษพล ธาราสุข ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร อ าเภอศรีเทพ ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่6.14  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอระงับย้าย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอให้พิจารณาการขอระงับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ านวน 1 ราย   
คือ นางสาวขวัญตา  ภูมิใหญ่ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  อ าเภอบึงสามพัน   

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 59 วรรคแรก ก าหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืนภายในส่วนราชการ หรือภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก     
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งของผู้ประสงค์ขอย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี  
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2559                          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่  10 มิถุนายน 2559  
เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.4  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7996 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 

2.5  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐                       
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2562 มีมติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน  
 3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอน รายนางสาวขวัญตา   ภูมิใหญ่ ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  อ าเภอบึงสามพัน ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านปากน้ า อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์ขอระงับย้าย เนื่องจากขณะยื่นค าร้องขอย้ายเหตุผลเพ่ือดูแลบุตรชายและ
อยู่กับครอบครัว หากได้รับพิจารณาย้ายจะไปอาศัยอยู่กับบ้านของพ่อสามี ตั้งอยู่ที่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
เพราะอยู่ใกล้และสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ แต่บัดนี้ได้มีปัญหากับครอบครัวของสามีอย่างรุนแรง จึงท าให้ไม่
สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อสามีได้ ทั้งนี้หากได้รับการพิจารณาย้ายจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2028%20ธ.ค.%202559.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2028%20ธ.ค.%202559.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2028%20ธ.ค.%202559.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20มิ.ย.%202559.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20มิ.ย.%202559.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20มิ.ย.%202559.pdf
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาตามค าร้องขอระงับย้ายของ นางสาวขวัญตา  ภูมิใหญ่ ต าแหน่ง
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  อ าเภอบึงสามพัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
หรือไม่ประการใด 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาการขอระงับย้าย ของ นางสาวขวัญตา   
ภูมิใหญ่ ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  อ าเภอบึงสามพัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติไม่เห็นชอบให้ระงับการย้าย และให้
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง และเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบการขอระงับการย้าย ราย นางสาว
ขวัญตา  ภูมิใหญ่ ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ตามความเห็นของ อกศจ. ตามข้อ 6 เสนอ หรือไม่  
ประการใด 
  

8.  มติที่ประชุม  :  ไม่อนุมัติให้ระงับการย้าย โดยให้เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติราชการตามค าสั่ง และหากผู้ยื่น  
ค ารอ้งมคีวามประสงค์จะขอช่วยรายการ ให้ยื่นหนังสือผ่านต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี 6.15   ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
                        ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์  
                        ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ)  
                        ตามผลการคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ค าขอ 

     ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ด ารงต าแหน่ง ที่มีประสบการณ์ 
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ) ต าแหน่งเลขที่ อ  16 ตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นางเนตรนภา สีอ่อน   

๒. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๗๒๙  ลงวนัที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้งหรือ
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
“ก.ค.ศ.มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ.ก าหนดใน
กรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยอนุโลม  และในกรณีที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนดดังกล่าว ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
               ๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๖) 
               ๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ื อ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด า ร งต า แ ห น่ ง ส า ห รั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์  (ต า แ ห น่ งป ร ะ เภ ท ทั่ ว ไป )  
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
              ๒.๔  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์   ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ   

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     ๓.๑  กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๑  มีมติอนุมัติให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ จ านวน ๑ ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งเลขที่  อ 16 (ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ)   
ซึ่งเปน็ต าแหน่งว่างมีเงิน  
 ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ด าเนินการดังนี้ 
      ๓.๒.๑ ประกาศคัดเลือกและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ค(๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ / ช านาญ
การพิเศษ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  ซึ่งด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกฯ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
   (1) นางสาวสุธิดา  ไคร้ทอง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
   (2) นางชนม์ลภัทร์  เมืองน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2010%20ลว.%2015%20ก.ย.%202548.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2010%20ลว.%2015%20ก.ย.%202548.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2010%20ลว.%2015%20ก.ย.%202548.pdf


๖๖ 

   (3) นางเนตรนภา  สีอ่อน   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
      ๓.๒.๒ ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ซึ่งมีผู้สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวสุธิดา  
ไคร้ทอง และ นางเนตรนภา  สีอ่อน  ขาดคุณสมบัติ จ านวน  1 ราย  ได้แก่ นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย เนื่องจาก 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ถึง 1 ปี 
   ๓.๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ด าเนินการคัดเลือกโดย
วิธีการสอบข้อเขียน ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่(ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคคลตามรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์ และการสัมภาษณ์)  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖2 และประกาศ
ผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖2   

๔.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี้ 
           4.1 พิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ค(๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ตามผลการ
คัดเลือก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ดังนี้ 
  
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่งระดับ/ 

ต าแหน่งเลขท่ีเดิม 
ต าแหน่งระดับ/ 

ต าแหน่งเลขท่ี(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑ นางเนตรนภา  สีอ่อน   
 

นักประชาสัมพันธ์
ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 6 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขท่ี อ 16 

ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น
การเงินและสินทรัพย์ 
 

 4.2 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ6 ที่ว่างในครั้งนี้ 
ใช้ในการสรรหาในคราวต่อไป 

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี้ 

          5.1 พิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ค(๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตามผลการคัดเลือก 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ดังนี้ 
  
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่งระดับ/ 

ต าแหน่งเลขท่ีเดิม 
ต าแหน่งระดับ/ 

ต าแหน่งเลขท่ี(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑ นางเนตรนภา  สีอ่อน   
 

นักประชาสัมพันธ์
ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 6 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขท่ี อ 16 

ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น
การเงินและสินทรัพย์ 
 

 5.2 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ6 ที่ว่างในครั้งนี้ 
ใช้ในการสรรหาในคราวต่อไป 



๖๗ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
      อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 
8.  มติที่ประชุม  :  
 1) อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
๓๘ ค. (๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ตามผลการคัดเลือก ต าแหน่งเลขที่ อ 16 จ านวน 1 ราย คือ นางเนตรนภา  สีอ่อน  ต าแหน่ง     
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 6 
 2) อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 6 ที่ว่างในครั้งนี้ 
ใช้ในการสรรหาในคราวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.16 ขออนุมัติ รับย้าย /รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพล
เรือน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภท
วิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับย้าย /รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ตามทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เสนอ จ านวนทั้งสิ้น 2 อัตรา  

 ๒. กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑  มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒            
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
  ๒.๓  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง  การย้าย
ข้าราชการพลเรือน 
  2.4  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
  2.5  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
   

2.6  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
  2.7  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖                     
เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) 
  2.8  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 ลงวนัที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
  2.9  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.10 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง ประกาศต าแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศ 
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%200708%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2012%20พ.ค.%202535.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%200708%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2012%20พ.ค.%202535.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2010%20ลว.%2015%20ก.ย.%202548.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2010%20ลว.%2015%20ก.ย.%202548.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2010%20ลว.%2015%20ก.ย.%202548.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2014%20ลว.%2027%20ส.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2030%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2030%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2030%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf


๖๙ 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ว่าง จ านวน 7 อัตราดังนี้ 
 

 
 ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้รับค าร้องขอย้าย/ค าร้องขอโอน       
ของข้าราชการที่ประสงค์ย้าย/โอน เพ่ือมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)             
ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 2 ราย ดังนี ้  
  

ที ่ ต าแหน่งและสังกัดเดิม ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง หมายเหตุ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง 

เลขที่ 
อัตรา 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง 

เลขที่ 
 

๑ นางอรพรรณ 
กึนสี 

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ 
สถาบันพยาธิวิทยา/
กรมการแพทย์/
กระทรวงสาธารณสุข 
 

3908 17,400 
 

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

 อ 43 , 
 อ 44 

 

๒ นายอนวัฒน์ 
แก้วขุนทด 

นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ/ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

อ 2 28,140 นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

 อ 43 , 
 อ 44 

 

 
 ๓.๓  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ “การย้ายกรณีปกติ” ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้อง           
ขอย้ายไว้ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  ๓.๓.๒ ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ยื่นค าขอย้าย 
  ๓.๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

ที ่ ต าแหน่ง/ระดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

กลุ่ม 

๑ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 5 กลุ่มอ านวยการ 
๒ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๓ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 16 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๔ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน อ 31 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 51 หน่วยตรวจสอบภายใน 



๗๐ 

  ๓.๓.๔ กรณีย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
 3.4  ตามมตคิณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
และประเมินผลงานทางวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562  เมื่อวันที่  27  มนีาคม  2562 พิจารณาค าร้องของผู้ประสงค์แล้วมีมติดังนี้  
 
ที ่ ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง 

เลขที่ 
พิจารณารับย้าย/รับโอน 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/        
สังกัดเดิม 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

หมาย
เหตุ 

๑ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

อ 43 นายอนวัฒน์   แก้วขุนทด นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ/ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

อ 2 รับย้าย 

๒ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

อ 44 นางอรพรรณ   กึนสี นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ 
สถาบันพยาธิวิทยา/
กรมการแพทย์/
กระทรวงสาธารณสุข 

3908 รับโอน 

 
๔. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้าย/รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามข้อเสนอขอของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง 

เลขที่ 
พิจารณารับย้าย/รับโอน 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/        
สังกัดเดิม 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

หมาย
เหตุ 

๑ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

อ 43 นายอนวัฒน์   แก้วขุนทด นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ/ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓
กระทรวงศึกษาธิการ 

อ 2 รับย้าย 

๒ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ ๓ 

อ 44 นางอรพรรณ   กึนสี นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ 
สถาบันพยาธิวิทยา/
กรมการแพทย์/
กระทรวงสาธารณสุข 
 

3908 รับโอน 

 



๗๑ 

  ๔.๑  สมควรรับย้ายรายนายอนวัฒน์   แก้วขุนทด  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕60 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  ๔.๒  สมควรรับย้ายโอนนางอรพรรณ   กึนสี  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕59 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควรพิจารณารับโอนให้มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  
อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  ๔.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยื่นค าร้องขอย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ว่างและมีอัตราเงินเดือนเพ่ือใช้รับย้าย/   
รับโอน ในสังกัดนี้ 
  ๔.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชี
เพ่ือรอการบรรจุในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   
  ๔.5  สมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้าย/รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
  5.๑  สมควรรับย้ายราย นายอนวัฒน์   แก้วขุนทด  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕60 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  5.๒  สมควรรับย้ายโอน นางอรพรรณ   กึนสี  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕59 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควรพิจารณารับโอนให้มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  
อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  5.3  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 



๗๒ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 ,5.2 และ 5.3 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 
8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติรับย้าย/รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
  ๑) รับย้าย ราย นายอนวัฒน์  แก้วขุนทด  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ด ารง
ต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่  29 กันยายน ๒๕60 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  ๒) รับย้ายโอน นางอรพรรณ   กึนสี  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สถาบันพยาธิวิทยากรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕59 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง จึงเห็นสมควรพิจารณารับโอนให้มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดบัปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 44  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  3) อนุมัตใิห้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 



๗๓ 

ระเบียบวาระที่ 6.17  ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                              
                              ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และ    
                                  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ  
                                  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)   เพ่ือประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ
เปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน   1  ต าแหน่ง 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน   5  ต าแหน่ง 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            2.1  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                      
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552                       
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                            
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
            2.3  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการ
พลเรือน 
            2.4  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่  10 พฤษภาคม  2556                                
เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                          
ตามมาตรา 38 ค. (2)  
            2.6  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ  0206.5/ว 26 ลงวันที่  15 สิงหาคม 2560       
เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             2.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

2.8  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 2.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02606.5/ว 4  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร     
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
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 2.10 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
            2.11 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 มีต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน  
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
เลขที่ ต าแหน่ งจ่ายตรง 4504826  อัตราเงิน เดือน 31 ,220 บาท(เงิน เดือน ณ  1 ตุลาคม 2561)  
ว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมลาออกจากราชการ  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
           3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                        
ตามมาตรา38 ค. (2) ว่าง และจะว่างที่มีอัตราเงินเดือน จ านวน  5 ต าแหน่ง  คือ  
  3.2.1  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 3 ว่าง
เนื่องจาก นางสาวจิรันธนิน มะโนทน ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมย้ายไปด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
  3.2.2  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 22 ว่างเดิมตาม   
กรอบใหม่ 
  3.2.3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 33 ว่างเดิม
ตามกรอบใหม่ 
  3.2.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 38  นางสาว  
ชนิดาภา สาตรีเฮ้า ผู้ด ารงต าแหน่งเดิม ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
  3.2.5  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 37 
ว่างเนื่องจาก นายสมบูรณ์ ผาบัว จะลาออกจากราชการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประสงค์ขอใช้ต าแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ พลเรือนสามัญ 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมินตามองค์ 
ประกอบ ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด  

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง  
เป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน คือ ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 29 กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
               เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 



๗๕ 

ตามมาตรา 38 ค.(2)   
            หากมีต าแหน่งว่างจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  หรือ ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี) 
 4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอขอใช้ต าแหน่ง
ว่าง 4 ต าแหน่ง และจะว่าง 1 ต าแหน่ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ด าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) หากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติ
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดก าหนด                                                                                 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
         สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยน
ต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            หากมีต าแหน่งว่างจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  หรือ ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี)    
 5.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต าแหน่งว่าง ด าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ   
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการ ประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หากไม่มีผู้ได้รับการ
คัดเลือก ขออนุมัติประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 5 ต าแหน่ง 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
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8.  มติที่ประชุม  :  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
1) อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยน

ต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            กรณีมีต าแหน่งว่างจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน หรือ ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี)    
 2) อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต าแหน่งว่าง ด าเนินการประกาศคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด กรณีไม่มีผู้ได้รับการ
คัดเลือก ขออนุมัติประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 5 ต าแหน่ง 
 3) การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกรณีต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตาม
แนวทางท่ี กศจ.เพชรบูรณ์ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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ระเบียบวาระท่ี 6.18 ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2562) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
             1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   จ านวน  38 ราย 
             1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   จ านวน  35 ราย 
             1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน ๓๗ ราย 
             1.4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40               จ านวน  24 ราย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
      “ข้อ 8 (1) ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าการศึกษาชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ” 
   2.2 มาตรา 23 (3) และมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2547  
  “มาตรา 23  ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) มีอ านาจและ
หน้าที่ (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 

2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552   
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2)   
 2.4  กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
      2.5  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553   
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา   
38 ค.(2)   
      2.6 หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558) 
      2.7 หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558            
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
               2.8 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1692  ลงวันที่  12 
มีนาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1                
(1 เมษายน  2562) 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%2017%20ธ.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%2017%20ธ.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%2017%20ธ.ค.%202552.pdf
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               3.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.5/ว 21  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  
                       “ข้อ 1 ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพล
เรือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 มาใช้โดย
อนุโลม ประกอบกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2561 
                       ข้อ 3 การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นผู้มีอ านาจ    
สั่งเลื่อนเงินเดือน” 
                3.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2562)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 ของอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562     
อีกร้อยละ 0.01  จะน าไปจัดสรรตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  3.3 มตคิณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  21 
มีนาคม 2562 เห็นชอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2)  วงเงินร้อยละ 2.99 ของอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 
2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 ,3 และส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40                
        3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย/ส่วน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วย/ส่วน รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2561  –  31 มีนาคม  2562  
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และน าผลการประเมินฯ มาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งนี ้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ  โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด  
ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558   
    3.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเสนอ
ผลการพิจารณา ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ  เสนอแนะ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน ก่อนเสนอ อกศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. ตามหนังสือ 
สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553  แล้วผลการพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม 
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 ,3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  สมควรเสนอกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  พิจารณาดังนี้             
  4.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562)   
      4.1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  38 ราย  
      4.1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน  35 ราย 
      4.1.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  ๓๗ ราย 
      4.1.4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จ านวน  24 ราย 
  4.2 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มีค าสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลังวันที่ 1 มีนาคม 
2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการรายนั้นสังกัด  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี้             
  5.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต   
 5.2 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีค าสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลังวันที่  
1 มีนาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
       5.3 ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป หรือกรณีทีมี่
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหน ด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ 5.1 ,5.2 และ 5.3 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
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8.  มติที่ประชุม  :  
 1) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต   
 2) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีค าสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลัง
วันที่  1 มีนาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
      3) อนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป หรือกรณีที่มีการ
สั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 
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ระเบียบวาระท่ี 6.19   ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                           ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
             1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     จ านวน 1,281 คน 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  1,277 คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน 4 คน 
             1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     จ านวน  1,375 ราย 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  1,372 คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน 3 คน 
             1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     จ านวน ๑,๘๐๐ ราย 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  ๑,๗๙๙ คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน ๑ คน 
             1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                จ านวน 1,582 ราย 
                      กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  1,577 คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน 5 คน 

 2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
      “ข้อ 8 (1) ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าการศึกษาชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ” 
   2.2 มาตรา 23 (3) และมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2547  
  “มาตรา 23  ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) มีอ านาจและ
หน้าที่   (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
                2.3 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561    
        2.4 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 8067  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การก าหนดจ านวน
ครั้งของการลาและการมาท างานสาย  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2015%20ลว.%2027%20ก.ย.%202561.pdf
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                 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.ก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการ
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 
                2.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562  เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
                 2.9 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 672 ลงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 ฯลฯ 
                      “ข้อ 10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท.ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ.ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ” 
      2.8 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692 ลงวันที่  
12 มีนาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ครั้งที่ 1          
(1 เมษายน 2562) 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561   
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562  รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562 ตามปฏิทินที่ก าหนด  และส านักงาน ก.ค.ศ.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 6 
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แจ้งข้าราชการในสังกัดให้ใช้แบบบันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  
      3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าข้อมูลการนับจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562  และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกรอกแบบรายงานข้อมูลการนับมีตัว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  ลงในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
                           “ข้อ 8.1  การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน   
                                 กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2020%20ลว.%2030%20ต.ค.%202561%20หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ%20(ยกเลิกใช้แล้ว).pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2020%20ลว.%2030%20ต.ค.%202561%20หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ%20(ยกเลิกใช้แล้ว).pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2028%20ก.พ.%202562.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2028%20ก.พ.%202562.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2028%20ก.พ.%202562.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%206%20ลว.%2028%20มี.ค.%202562%20การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%206%20ลว.%2028%20มี.ค.%202562%20การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2029%20มี.ค.%202562.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2029%20มี.ค.%202562.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2029%20มี.ค.%202562.pdf
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              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
           ข้อ 8.2  การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 8.1 ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม 
                 กลุ่มท่ี 1  รอง ผอ.สถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
              กลุ่มท่ี 2  รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา” 
       3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ในวันที่ 1 มีนาคม 2562   
       3.5 คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา
จัดสรรวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้งจัดสรรวงเงินฯ ให้สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ
สถานศึกษา  หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี   รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.   
               3.6 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด เสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอ
บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่าง ๆ  ดังนี้ 
                       3.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีดังนี้ 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน  1,272  ราย                                                                 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
ค านวณ เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ) เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 (3 เดือน 27 วัน) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3  ราย  เนื่องจาก ถูกลงโทษทางวินัย จ านวน  
1 ราย  และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน (3 เดือน 3 วัน)  
จ านวน  2 ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                              พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  4 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   จ านวน  1,375 ราย 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน  ๑,๓๖๐  ราย                                                                 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
ค านวณ เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 8 ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ( 3 เดือน 27 
วัน)  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน ๔ ราย  เนื่องจาก ถูกลงโทษทางวินัย จ านวน   
1 ราย  และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน (3 เดือน 3 วัน)  
จ านวน  2 ราย ผลการประเมินต่ าว่าร้อยละ ๖๐  จ านวน ๑ ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3 ราย 
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รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 1,800 ราย 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการทีร่ับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน   1,758  ราย                                                                 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
ค านวณ เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 38 ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (3 เดือน 27 
วัน)  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3  ราย   เนื่องจากลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด 
(7 ครั้ง)  และมีผลการปฏิบัติงานในระดับปรับปรุง (ร้อยละ 58)   จ านวน  2  ราย  และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2561 (3 เดือน 27 วัน)  ผลการประเมินต่ ากว่าดีเด่น (ร้อยละ 85)  จ านวน  ๑  ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  1 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จ านวน 1,582 ราย 
              กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                            (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน  1,574  ราย                                                                 
                                                        (2)  ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3  ราย  เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ            
จ านวน  1 ราย  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน                  
(3 เดือน  3 วัน)  จ านวน  1 ราย และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  มีเวลาปฏิบัติราชการ    
ไม่ครบ 4 เดือน ( 2 เดือน ) จ านวน  1 ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  5 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม)   เล่มสีเขียว 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  เขต 2  เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ดังรายละเอียดที่แนบข้อ 3.6 



๘๕ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.1 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,   
เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 5.2 สมควรอนุมัติหลักการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, 
เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 
มีนาคม 2562 หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด า เนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีมติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้ง
โรงเรียนทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนน าเสนอ กศจ. 
พิจาณณา ดังนี้ 

 1) โรงเรียนอนุบาลชนแดน  สังกัด สพป.พช.1  
 2) โรงเรียนบ้านเขาสูง และ โรงเรียนบ้านท่าด้วง สังกัด สพป.พช.3  

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่  ประการใด  ดังนี้  
 1) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 เขต  
 2)  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีค าสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลังวันที่  
1 มีนาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
      3) ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป หรือกรณีท่ีมี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆ จากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 
 
8.  มติที่ประชุม : ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ทบทวนการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.ก าหนด และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม่อีกครั้ง 
 
 
 
 



๘๖ 

ระเบียบวาระที่ 6.20  ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ 

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ จ านวน ๑ ราย คอื นายมาทวีย์ บัวทอง 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๔๐             
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.๗/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  ๒.๓ ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ             
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ อัตรา 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับอีลุม อ าเภอวิเชียรบุรี 
              3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๕๔             
นายมาทวีย์ บัวทอง ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ให้มารายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๔.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตรวจสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกราย นายมาทวีย์ บัวทอง               

เรียบร้อยแล้วว่าคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้ ง นายมาทวีย์ บัวทอง ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่  ๕๔ ตามประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านซับอีลุม             
อ าเภอวิเชียรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 



๘๗ 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติบรรจุและแต่งตั้ง นายมาทวีย์ บัวทอง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๕๔ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านซับอีลุม  อ าเภอวิเชียรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 

7.  มติที่ประชุม  : อนุมัติบรรจุและแต่งตั้ง นายมาทวีย์ บัวทอง ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๕๔ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านซับอีลุม         
อ าเภอวิเชียรบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  ตามเสนอ 



๘๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.21 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
            ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์                            

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

๑. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 81 อัตรา  

๒. กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗        
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๒.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๒.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

๒.4 หนังสือส านักงาน สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐4009/ว3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561               
เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
 ๒.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 ๒.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรือ่ง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  

๓ รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ แล้วมีต าแหน่งว่าง จ านวน 14 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก รวมจ านวน 85 อัตรา ดังนี้ 
 

- บัญชีตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 81 อัตรา 
 

ล าดับ 
ที่ 

สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียนต่าง ๆ  หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 คณิตศาสตร์ 
 

7 บ้านถ้ าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) 
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 
บ้านโนนตูม 
บ้านลาดแค 
อนุบาลชนแดน 
บ้านคลองน้ าคัน 
บ้านวังหิน 

 



๘๙ 

 
ล าดับ 

ที่ 
สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก 
จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียนต่าง ๆ 
(คน) 

หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาจีน 
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 
 
 
 
 
 
 
 

1 
6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

1 

อนุบาลชนแดน 
บ้านดงขุย 
บ้านโคกยาว 
บ้านถ้ าแก้ว (เตรียมอดุมศึกษา 1) 
บ้านซับขลุง 
บ้านวังรวก 
บ้านโนนตูม 
บ้านบุ่งคล้า 
อนุบาลเพชรบูรณ์ 
บ้านหนองใหญ่ 
บ้านวังปลาช่อน 
บ้านกกจั่น 
อนุบาลวังโป่ง 
บ้านวังชะนาง 
บ้านซับเจริญ 
บ้านลาดแค 
บ้านดงลาน 
บ้านเขาคณฑา 
บ้านยางลาด 
บ้านตะกุดจั่น 
บ้านทรัพย์พุทรา 
บ้านซับขลุง 

 

รวม 29   
2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 คณิตศาสตร์ 

เคมี 
พลศึกษา 
 
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 

1 
1 
2 
 

1 
1 

บ้านทับเบิกร่วมใจ 
บ้านเข็กน้อย  
บ้านตาดกลอย 
บ้านหลักด่าน 
บ้านห้วยสนามทราย 
บ้านดงน้ าเดื่อ 

  

รวม 6   
 

 

 



๙๐ 

ล าดับ 
ที่ 

สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียนต่าง ๆ  หมายเหตุ 
  

3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 คณิตศาสตร์ 
 
 
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
พลศึกษา 
 
 
การศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทย 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 

บ้านเขาคลัง 
บ้านทุ่งเศรษฐี 
บ้านซับน้อย 
บ้านเขาพลวง 
อนุบาลศรีเทพ 
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 
บ้านหนองบัวทอง 
บ้านเนินถาวร 
บ้านเขาพลวง 
บ้านโคกส าราญ 
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 
บ้านเขาคลัง 
บ้านนาสวรรค์ 
บ้านหนองไม้สอ 
บ้านไทรทอง (หนองไผ่) 
บ้านคลองกระโบน 
บ้านคลองตะพานหิน 
บ้านปากตก 
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 
บ้านซับชมพู 
วัลลภานุสรณ ์
บ้านซับสมบูรณ์ 
บ้านไทรงาม 
บ้านหนองไม้สอ 
บ้านนาเฉลียง (เฉลียงราษฎร์บ ารุง) 

บ้านล าตาเณร 
บ้านโคกกรวด  
บ้านแควป่าสัก 
บ้านศรีมงคล 
บ้านรวมทรัพย์ 
บ้านบึงกระจับ 
ชุมชนบ้านพุเตย 
บ้านวังใหญ ่
บ้านซับสมบูรณ์  

  

 

 



๙๑ 

ล าดับ 
ที ่

สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวชิาเอก 

จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียนต่าง ๆ 
(คน) 

หมายเหตุ  

 
 
  

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
สังคมศึกษา 

2 
 

1 

บ้านตะกุดไผ่ 
บ้านเขาพลวง 
บ้านบ่อรัง 

 

รวม 37 
  

 
สพม. 40 คณิตศาสตร์ 

เคมี 
 
 
พลศึกษา 
ภาษาจีน 
 
 
ภาษาอังกฤษ 

1 
3 
 
 

1 
3 
 
 

1 

ซับบอนวิทยาคม 
ซับบอนวิทยาคม 
นาสนุ่นวิทยาคม 
เมืองศรีเทพ 
นาเฉลียงพิทยาคม 
เมืองราดวิทยาคม 
หล่มเก่าพิทยาคม 
นาสนุ่นวิทยาคม 
วังโป่งพิทยาคม 

  

รวม 9   
รวมทั้งหมด 81   

 
- ขอใช้บัญชีจาก กศจ. อื่น  จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียนต่าง ๆ  หมายเหตุ 
  

1 
 
 

2 

สพม. 40 
 
 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  

เกษตรกรรม 
นาฏศิลป์ 
ศิลปศึกษา 
พลศึกษา 
 

1 
1 
1 
1 
  

หนองไผ ่
นาสนุ่นวิทยาคม 
เมืองศรีเทพ 
บ้านโนนตูม 

- 

  

รวม 4   
รวมทั้งหมด  4   

 
 
 
 
 
 

  



๙๒ 

 ๓.2 ขออนุมัติบรรจุและและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์      
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ดงันี้ 
 

ล าดับ 
ที ่

กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

ผู้สอบ 
แข่งขันได้ 

บรรจุ 
ไปแล้ว 

คงเหลือ เรียกครั้งน้ี คงเหลือ 
ผู้ขึ้นบัญชี 

หมายเหตุ 

1 การเงินและการบัญชี  13 1 12 - 12  
2 ภาษาจีน  10 

2 

6 4 2 ล าดับที่ 3, 5 กศจ. 
สุโขทัย ขอใช้บัญชี 
และประกาศยกเลิก
ออกจากบัญชีแล้ว 
ตามประกาศ กศจ. 
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 
14 มีนาคม 2562 

3 ดนตรีศึกษา  2 2 หมดบัญช ี - หมดบัญช ี
 

4 ดนตรีไทย  1 1 หมดบัญช ี - หมดบัญช ี
 

5 คณิตศาสตร์  60 26 31 12 19 สละสิทธิ์ 3 
6 ภาษาไทย   52 35 14 12 2 สละสิทธิ์ 3 
7 ภาษาอังกฤษ  40 10 30 14 16  
8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  139 12 127 3 124  
9 เคมี  7 1 5 4 1 สละสิทธิ์ 1 

10 สังคมศึกษา  35 8 26 2 24 สละสิทธิ์ 1 
11 พลศึกษา  16 9 6 6 หมดบัญช ี สละสิทธิ์ 1 

ขอใช้บัญชีอื่น  1 อัตรา 

12 นาฏศิลป์   3 3 หมดบัญช ี - หมดบัญช ี ขอใช้บัญชีอื่น  1 อัตรา 

13 คอมพิวเตอร์  28 6 21 4 17 สละสิทธิ์ 1 
14 การประถมศึกษา  19 19 หมดบัญช ี - หมดบัญช ี ขอใช้บัญชีอ่ืน  
15 การศึกษาปฐมวัย   71 44 27 20 7  
16 แนะแนว  2 2 หมดบัญช ี - หมดบัญช ี  

รวม 498 181 305 81 224 สละสิทธิ์ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

๓.3 รายชื่อผู้สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ล าดับที ่

โรงเรียน อ าเภอ สพท. หมายเหตุ 
สอบได้ 

  กลุ่มวชิาเอกภาษาจีน           

1 นายธิติวัฒน ์ วิชัยธนพัฒน์ 4 อนุบาลเพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบูรณ ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

2 นายภุชงค์  ไพศาลพิสุทธิ ์ 6 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า สพม. 40   

3 นางสาวมาย  แซ่เท้า 7 เมืองราดวิทยาคม หล่มสัก สพม. 40   

4 นางสาวธัญวรตัม์  บัวส าล ี 8 นาสนุ่นวิทยาคม ศรีเทพ สพม. 40   

  กลุ่มวชิาเอกคณิตศาสตร ์           

5 นางสาวเวธกา  จิตจ านงค ์ 30 ซับบอนวิทยาคม บึงสามพัน สพม. 40   

6 นางสาวอุบลวรรณ  ชินทรักษา 31 บ้านเขาคลัง ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

7 นางสาวโศภิษฐา  คงธน 32 อนุบาลชนแดน ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

8 นางสาวชนากานต์  อินจาด 33 บ้านวังหิน วังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

9 นางสาวสมปองทรัพย์  วงษ์พิทักษ์ 34 บ้านโนนตูม วังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

10 นางวารุณี  จันทรส์ูง 35 บ้านทับเบิกร่วมใจ หล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   

11 นางสาวนารินทร์  เวกสูงเนิน 36 บ้านลาดแค ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

12 นางสาวรุ่งทิพย ์ ม่วงสุข 37 บ้านซับน้อย วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

13 นายศุภกิตติ์  เพชรนันท ์ 38 
ชุมชนบ้านวัง
กระดาษเงิน วังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

  

14 นางสาวจันทิมา  ธรรมมัง 39 บ้านทุ่งเศรษฐี ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

15 นายลิขิต  สวสัดิ์นะที 40 
บ้านถ้ าแก้ว (เตรียม
อุดมศึกษา 1) ชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

  

16 นายพรหมมินทร์  จันทร์โท 41 บ้านคลองน้ าคัน วังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

  กลุ่มวชิาเอกภาษาไทย           

17 นางสาวมินตรา   ภู่สิงห ์ 39 
บ้านนาเฉลียง 
(เฉลียงราษฎร์บ ารุง) หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

  

18 นางสาวจิราภรณ์   ฮวดพรม 40 บ้านซับเจรญิ ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

19 นางสาวทิพยส์ุดา  เวสูงเนิน 41 บ้านหนองใหญ่ ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

20 นายอภินัฐ  แสนแดง 42 อนุบาลวังโป่ง วังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

21 นางสาวดาราวรรณ  เตาวาน 43 บ้านหนองไม้สอ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

22 นางสาวณิชกานต์  ธรรมสตัย ์ 44 บ้านโคกกรวด  วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   



๙๔ 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ล าดับที ่

โรงเรียน อ าเภอ สพท. หมายเหตุ 
สอบได้ 

 กลุ่มวชิาเอกภาษาไทย      

23 นายทรงธรรม  ขวัญมา 45 บ้านวังปลาช่อน ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

24 นายอุเทน  จอกนาค 46 บ้านกกจั่น ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

25 นางสาวถิรญา  สงวนพงศ์พันธุ ์ 47 บ้านวังชะนาง วังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

26 นางสาวเกศสดุา  กลิ่นเทศ 48 บ้านแควป่าสัก ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

27 นางสาวศิริพร  ภยูงค ์ 49 บ้านล าตาเณร หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

28 นายณัฐวุฒิ  ตรเีสียน 50 บ้านไทรงาม วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

  กลุ่มวชิาเอกภาษาอังกฤษ           

29 นางสาววราภรณ์  โคนชัยภูม ิ 11 ชุมชนบ้านพุเตย วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

30 นางวันนา  ทองเย้า 12 บ้านศรีมงคล บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

31 นางสาวศริินภา  อุดศร ี 13 บ้านยางลาด เมืองเพชรบูรณ ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

32 นางสาวกัลยาณี  นันทอินทร์ 14 บ้านบึงกระจับ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

33 นางสาวลักขณา  จินากลึง 15 บ้านตะกุดจั่น ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

34 นางสาวสุภาวดี  บุญเรือง 16 บ้านลาดแค ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

35 นางสาวมนตส์ุธ ี ผัดยา 17 บ้านซับสมบรูณ ์ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

36 นายเชาว์วัตร  บุ้งจันทร ์ 18 บ้านเขาคณฑา ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

37 นางปิยนุช  พรหมมา 19 บ้านทรัพย์พุทรา ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

38 นางสาวศิริรตัน์  นาคม ี 20 วังโป่งพิทยาคม วังโป่ง สพม. 40   

39 นางภัทรพร  นุชนารถ 21 บ้านห้วยสนามทราย น้ าหนาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   

40 นายอัสนี  ปวงสันเทียะ 22 บ้านรวมทรัพย ์ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

41 นางสาวทัศวรรณ  เอี่ยมกาย 23 บ้านดงลาน ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

42 นางสาววาทินี  ยังทรัพย์ 24 บ้านวังใหญ ่ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

  กลุ่มวชิาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป           

43 นางสาวโศภชา วัฒนปชาโชต ิ 13 บ้านตะกุดไผ ่ วิเชียรบุร ี สพป.เพชรบูรณ์เขต 3   

44 นางปภัสรา สารพวง 14 บ้านซับขลุง ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

45 นางสาวยุพิล  ศรดี ี 15 บ้านเขาพลวง บึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์เขต 3   
 
 



๙๕ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ล าดับที ่

โรงเรียน อ าเภอ สพท. หมายเหตุ 
สอบได้ 

  กลุ่มวชิาเอกเคม ี           

46 นางสาวรุจลิดา  นพคุณ 3 เมืองศรีเทพ ศรีเทพ สพม. 40   

47 นางภัทรธีรา  มาฆทาน 4 นาสนุ่นวิทยาคม ศรีเทพ สพม. 40   

48 นางสาวจริยา เบ้าสาร ี 5 ซับบอนวิทยาคม บึงสามพัน สพม. 40   

49 นางสาวศิริพร  จันทรเ์งิน 6 บ้านเข็กน้อย เขาค้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   

  กลุ่มวชิาเอกสังคมศกึษา           

50 นายเทพประสิทธิ ์ ชัยปัญญา 10 บ้านบ่อรัง วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

51 นายปัณวัฐศิกษ ์ ค าเลี้ยม 11 บ้านดงน้ าเดื่อ หล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   

  กลุ่มวชิาเอกพลศึกษา           

52 นายอรรถชัย  สังข์ทอง 11 นาเฉลียงพิทยาคม หนองไผ ่ สพม.40   

53 นายวิชญะ  ศรีไพร 12 บ้านเนินถาวร ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

54 นายยุทธชัย  บุญเหลือ 13 บ้านโคกส าราญ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

55 นางสาวเดือนเต็ม  พาพิจิตร 14 บ้านตาดกลอย หล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   

56 นายอานนท์  ทองวัน 15 บ้านหลักด่าน น้ าหนาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   

57 นางสาวอาภัสรา  จันทาดา 16 บ้านเขาพลวง บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

  กลุ่มวชิาเอกคอมพิวเตอร ์           

58 
นายณัฐพล  สีหาฤทธิ ์ 8 

บ้านห้วยโป่ง - ไผ่
ขวาง หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

59 นายปิยะพงศ ์ คงกระพันธ ์ 9 อนุบาลศรีเทพ ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

60 นายฐานกรณ์  พงษ์สุข 10 บ้านเขาพลวง บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

61 นายสิรวิชญ์  ตันบญุ 11 บ้านหนองบัวทอง วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

  กลุ่มวชิาเอกการศกึษาปฐมวัย           

62 
นางสาวอุมา  แสนแพงด ี 45 

บ้านห้วยโป่ง-ไผ่
ขวาง หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

63 นางสาวญาณวีร์  อินอ่ า 46 บ้านดงขุย ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

64 นางสาวสุพรรณี  สีท ี 47 บ้านปากตก หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

65 
นางสาวณัฐพัชร์  บุญวรานันฐ์ 48 

บ้านคลองตะพาน
หิน หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

66 นางสาวกาญจนา  อินเที่ยง 49 บ้านโคกยาว ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

67 นางสาวภัทราพร  โกวิทนนท์ 50 บ้านซับขลุง ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

68 นางสาวอนงค์นาฏ  แก้วทะ 51 อนุบาลชนแดน ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

69 นางสาวบัวทอง  น้อยคง 52 บ้านคลองกระโบน หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

70 นางวรนุช  ลายทิม 53 บ้านไทรทอง  หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   



๙๖ 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ล าดับที ่

โรงเรียน อ าเภอ สพท. หมายเหตุ 
สอบได้ 

  กลุ่มวชิาเอกการศกึษาปฐมวัย           

71 นางสาวหรรษาลกัษณ์  พรมมาอินทร ์ 54 บ้านซับชมภ ู หนองไผ ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

72 นางปณิดา  กกกนทา 55 บ้านเขาคลัง ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

73 
นางสาวศิริพร  นาคพิจติร 56 

ชุมชนบ้านโคก
สะอาด ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

74 นางสาวกมลพรรณ  รอดเที่ยง 57 บ้านซับสมบรูณ ์ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

75 นางสาวอารีย์  แก้วจันทร ์ 58 บ้านโนนตูม วังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

76 นางสาวนิศารตัน์  มาแก้ว 59 วัลลภานุสรณ ์ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

77 นางสาวรุ่งนภา  ดินไทย 60 บ้านบุ่งคล้า ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

78 นางสาวอารีญา  แพงน้อย 61 บ้านวังรวก ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

79 นางสาวศิริยา พลทา 62 บ้านหนองไม้สอ วิเชียรบุร ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

80 นางยุบล  วงศ์พรหม 63 บ้านนาสวรรค ์ ศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

81 นางสาวรพีพรรณ  ยอดทัด 64 บ้านถ้ าแก้ว          
(เตรียมอุดมศึกษา 1) ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

 

๔. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 ตามข้อ 3.3 ทุกราย 
       ๔.๒ สมควรอนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

      ๔.๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  กรณี เรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในล าดับถัดไป 

      ๔ .๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
อยู่ ก่อน เข้ ารับการบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย                      
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 
           4.2.3 กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.อื่น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
             ๔.๒.4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ทุกราย 

     4.2.5 ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 



๙๗ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุ มครั้งที่ 
4/2562  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

    
8.  มติที่ประชุม  :  

 ๑) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่         
6 กันยายน 2561 จ านวน 81  ราย ดังนี้ 
  1. นายธิติวัฒน์  วิชัยธนพัฒน์  โรงเรียน อนุบาลเพชรบูรณ์ 

2. นายภุชงค์  ไพศาลพิสุทธิ์  โรงเรียน หล่มเก่าพิทยาคม 
3. นางสาวมาย  แซ่เท้า   โรงเรียน เมืองราดวิทยาคม 
4. นางสาวธัญวรัตม์  บัวส าล ี  โรงเรียน นาสนุ่นวิทยาคม 
5. นางสาวเวธกา  จิตจ านงค์  โรงเรียน ซับบอนวิทยาคม 
6. นางสาวอุบลวรรณ  ชินทรกัษา  โรงเรียน บ้านเขาคลัง 
7. นางสาวโศภิษฐา  คงธน  โรงเรียน อนุบาลชนแดน 
8. นางสาวชนากานต์  อินจาด  โรงเรียน บ้านวังหิน 
9. นางสาวสมปองทรัพย์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียน บ้านโนนตูม 
10. นางวารุณี  จันทร์สูง   โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ 
11. นางสาวนารินทร์  เวกสูงเนิน  โรงเรียน บ้านลาดแค 
12. นางสาวรุ่งทิพย์  ม่วงสุข  โรงเรียน บ้านซับน้อย 
13. นายศุภกิตติ์  เพชรนันท์  โรงเรียน ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 
14. นางสาวจันทิมา  ธรรมมัง  โรงเรียน บ้านทุ่งเศรษฐี 
15. นายลิขิต  สวัสดิ์นะที   โรงเรียน บ้านถ้ าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) 
16. นายพรหมมินทร์  จันทร์โท  โรงเรียน บ้านคลองน้ าคัน 
17. นางสาวมินตรา   ภู่สิงห ์  โรงเรียน บ้านนาเฉลียง (เฉลียงราษฎร์บ ารุง) 
18. นางสาวจิราภรณ์   ฮวดพรม  โรงเรียน บ้านซับเจริญ 
19. นางสาวทิพย์สุดา  เวสูงเนิน  โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ 
20. นายอภินัฐ  แสนแดง   โรงเรียน อนุบาลวังโป่ง 
21. นางสาวดาราวรรณ  เตาวาน  โรงเรียน บ้านหนองไม้สอ 
22. นางสาวณิชกานต์  ธรรมสัตย์  โรงเรียน บ้านโคกกรวด  
23. นายทรงธรรม  ขวัญมา  โรงเรียน บ้านวังปลาช่อน 
24. นายอุเทน  จอกนาค   โรงเรียน บ้านกกจั่น 
25. นางสาวถิรญา  สงวนพงศ์พันธุ์ โรงเรียน บ้านวังชะนาง 
26. นางสาวเกศสุดา  กลิ่นเทศ  โรงเรียน บ้านแควป่าสัก 



๙๘ 

27. นางสาวศิริพร  ภูยงค์   โรงเรียน บ้านล าตาเณร 
28. นายณัฐวุฒิ  ตรีเสียน   โรงเรียน บ้านไทรงาม 
29. นางสาววราภรณ์  โคนชยัภูมิ  โรงเรียน ชุมชนบ้านพุเตย 
30. นางวันนา  ทองเย้า   โรงเรียน บ้านศรีมงคล 
31. นางสาวศิรินภา  อุดศรี  โรงเรียน บ้านยางลาด 
32. นางสาวกัลยาณี  นันทอินทร์  โรงเรียน บ้านบึงกระจับ 
33. นางสาวลักขณา  จินากลึง  โรงเรียน บ้านตะกุดจั่น 
34. นางสาวสุภาวดี  บุญเรือง  โรงเรียน บ้านลาดแค 
35. นางสาวมนต์สุธี  ผัดยา  โรงเรียน บ้านซับสมบูรณ์ 
36. นายเชาวว์ัตร  บุ้งจันทร์  โรงเรียน บ้านเขาคณฑา 
37. นางปิยนุช  พรหมมา   โรงเรียน บ้านทรัพย์พุทรา 
38. นางสาวศิริรัตน์  นาคมี  โรงเรียน วังโป่งพิทยาคม 
39. นางภัทรพร  นุชนารถ  โรงเรียน บ้านห้วยสนามทราย 
40. นายอัสนี  ปวงสันเทียะ  โรงเรียน บ้านรวมทรัพย์ 
41. นางสาวทัศวรรณ  เอี่ยมกาย  โรงเรียน บ้านดงลาน 
42. นางสาววาทินี  ยังทรัพย์  โรงเรียน บ้านวังใหญ ่
43. นางสาวโศภชา วัฒนปชาโชติ  โรงเรียน บ้านตะกุดไผ่ 
44. นางปภัสรา สารพวง   โรงเรียน บ้านซับขลุง 
45. นางสาวยุพิล  ศรีดี   โรงเรียน บ้านเขาพลวง 
46. นางสาวรุจิลดา  นพคุณ  โรงเรียน เมืองศรีเทพ 
47. นางภัทรธีรา  มาฆทาน  โรงเรียน นาสนุ่นวิทยาคม 
48. นางสาวจริยา เบ้าสาร ี  โรงเรียน ซับบอนวิทยาคม 
49. นางสาวศิริพร  จันทร์เงิน  โรงเรียน บ้านเข็กน้อย 
50. นายเทพประสิทธิ์  ชัยปัญญา  โรงเรียน บ้านบ่อรัง 
51. นายปัณวัฐศิกษ์  ค าเลี้ยม  โรงเรียน บ้านดงน้ าเดื่อ 
52. นายอรรถชัย  สังข์ทอง  โรงเรียน นาเฉลียงพิทยาคม 
53. นายวิชญะ  ศรีไพร   โรงเรียน บ้านเนินถาวร 
54. นายยุทธชัย  บุญเหลือ  โรงเรียน บ้านโคกส าราญ 
55. นางสาวเดือนเต็ม  พาพิจิตร  โรงเรียน บ้านตาดกลอย 
56. นายอานนท์  ทองวัน   โรงเรียน บ้านหลักด่าน 
57. นางสาวอาภัสรา  จันทาดา  โรงเรียน บ้านเขาพลวง 
58. นายณัฐพล  สีหาฤทธิ์  โรงเรียน บ้านห้วยโป่ง - ไผ่ขวาง 
59. นายปิยะพงศ์  คงกระพันธ์  โรงเรียน อนุบาลศรีเทพ 
60. นายฐานกรณ์  พงษ์สุข  โรงเรียน บ้านเขาพลวง 
61. นายสิรวชิญ์  ตันบุญ   โรงเรียน บ้านหนองบัวทอง 
62. นางสาวอุมา  แสนแพงดี  โรงเรียน บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 
63. นางสาวญาณวีร์  อินอ่ า  โรงเรียน บ้านดงขุย 
64. นางสาวสุพรรณี  สีที   โรงเรียน บ้านปากตก 
65. นางสาวณัฐพัชร์  บุญวรานันฐ์  โรงเรียน บ้านคลองตะพานหิน 
66. นางสาวกาญจนา  อินเที่ยง  โรงเรียน บ้านโคกยาว 
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67. นางสาวภัทราพร  โกวิทนนท์  โรงเรียน บ้านซับขลุง 
68. นางสาวอนงค์นาฏ  แก้วทะ  โรงเรียน อนุบาลชนแดน 
69. นางสาวบัวทอง  น้อยคง  โรงเรียน บ้านคลองกระโบน 
70. นางวรนุช  ลายทิม   โรงเรียน บ้านไทรทอง  
71. นางสาวหรรษาลักษณ์  พรมมาอินทร์ โรงเรียน บ้านซับชมภู 
72. นางปณิดา  กกกนทา   โรงเรียน บ้านเขาคลัง 
73. นางสาวศิริพร  นาคพิจิตร  โรงเรียน ชุมชนบ้านโคกสะอาด 
74. นางสาวกมลพรรณ  รอดเที่ยง  โรงเรียน บ้านซับสมบูรณ์ 
75. นางสาวอารีย์  แก้วจันทร์  โรงเรียน บ้านโนนตูม 
76. นางสาวนิศารัตน์  มาแก้ว  โรงเรียน วัลลภานุสรณ ์
77. นางสาวรุ่งนภา  ดินไทย  โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า 
78. นางสาวอารีญา  แพงน้อย  โรงเรียน บ้านวังรวก 
79. นางสาวศิริยา พลทา   โรงเรียน บ้านหนองไม้สอ 
80. นางยุบล  วงศ์พรหม   โรงเรียน บ้านนาสวรรค์ 
81. นางสาวรพีพรรณ  ยอดทัด  โรงเรียน บ้านถ้ าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)   

       ๒) อนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้ 

      ๒.๑ ให้ เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  กรณี เรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในล าดับถัดไป 

      ๒ .๒  กรณี ผู้ สอบแข่ งขัน ได้  เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
อยู่ ก่อน เข้ ารับการบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย                      
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 
           2.3 กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.อื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
             ๒.4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ทุกราย 

     2.5 ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 



๑๐๐ 

         ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - ไม่มี - 

 

เลิกประชุมเวลา    17.30 น. 

      

     ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางชาลิตา  กระต่ายทอง) 
                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                                

     ลงชื่อ          
         (นางสายชล  สังขพันธ์) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
        
     ลงชื่อ  
         (นายธานี  ชาตินันทน์) 
                    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
      
     
  

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายภูวนาท  มูลเขียน)               
                        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                          กรรมการและเลขานุการ 
 


