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 1. ศึกษาธิการภาค 17          รองประธานกรรมการ     ตดิราชการ 
      (นายพิธาน  พื้นทอง) 
 2. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          กรรมการ     ติดภารกิจ   
     (นางอัจฉรา  สระวาสี) 
 3. นายก าพล  วันทา          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 



๒ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายไท  พานนนท ์   รองผู้อ านวยการ สพป.พช.1 
 2. นายส าราญ  บตุรอามาตย์  รองผู้อ านวยการ สพป.พช.2  
 3. นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ ์
 4. นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี   ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 
 5. นางขวัญนภา  จันทร์ดี   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 6. นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.1 
 7. นางสาวนงนชุ  ลาค า   ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล สพป.พช.2 
 8. นางสาวยมลพร  หมื่นสาย  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2 
 9. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร   นิติกร สพป.พช.2 
 10. นายมนตรี  หนูทอง   นิติกร สพป.พช.2 
 11. นางสนุันท์  บัวเทศ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3 
 12. นายศุภชัย  รัววิชา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.เขต.40 
 13. นางสาวกัญญาภัค  จนัทา  นักทรัพยากรบุคคล สพม.เขต 40 
 14. นายอวยชัย  ทองหาร   นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 15. นางสาวมาลินี  วงศ์ค าลือ  นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 16. นางพรหมภัสสร  อยู่พืช  นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 17. นางสาวพัชรีย์  อ่อนอิงนอน  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์     
 18. นางชาลิตา  กระต่ายทอง  นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 19. นางสาวไฉน  ผึ่งผาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.เพชรบูรณ ์  
 20. นายพสกร  ทวีทรัพย ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์ 
  

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. ด้านเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
ก าชับเรื่องการดูแลรักษาสถานที่ ของราชการ การอยู่เวรยามรักษาการณ์ โดยเฉพาะเรื่องของการเปิด-ปิดไฟ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย    
    2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ( 7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 
27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเมาไม่ขับ   
    3. ด้านการดูแลรักษาความม่ันคงของประเทศ ในช่วงของวันหยุดปีใหม่หรือวันหยุดราชการติดต่อกันหลาย
วัน ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวัง สองส่องดูแล  สถานที่ของทางราชการ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ 
หากมีเหตุการณ์ส าคัญขอให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและประสานหน่วยงานปกครองในท้องที่โดยเร็ว  
     
     

ที่ประชุม : รับทราบ 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  ๒๕๖1 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ขอได้โปรดพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่ 1๑/2561  เมื่อวันที่  2๒  พฤศจิกายน  2561  หากเห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง โปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 1๑/2561 ระเบียบวาระท่ีเสนอ
เพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ และ ระเบียบวาระที่ ๖ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

๕.1 ขอความเห็นชอบแผนงานโครงการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค                              
ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 
(ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เห็ นชอบแผนงาน โครงการของจั งหวัด
เพชรบูรณ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีเสนอ 

๕.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจร
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เห็นชอบหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และฝากให้ศึกษานิเทศก์ 
ติดตามประเมินผลหลังการประกาศใช้
หลักสูตรไปแล้ว ว่าประสบปัญหาหรือต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดหรือไม่ อย่างไร 
และอยากให้หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมไปถึง
โรงเรียนในส่วนของท้องถิ่นด้วย 

6.1 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้าน
ที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ 
ค ว าม ส าม ารถ  แ ล ะด้ าน ที่  3  ผ ล ก าร
ปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 11 ราย 

6.2 ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและให้แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มีวิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, 
๒  และ ๓)  จ านวน 14 ราย  

6.3 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 
1, 2) จ านวน 6 ราย 

6.4 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 
63 ราย 



๔ 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
6.5 ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 
จ านวน 63 ราย   

6.6 ขออนุมัติ ผลการประเมินด้ านที่  3  ผลการ
ปฏิบั ติ งานและเลื่ อน ให้ ข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ 

1. อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ านวน 
๑๙ ราย 
1.๑ อนุมัติให้ผ่านการประเมินจ านวน ๑๗ ราย 
๑.2 อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้ง
ที่ 1 จ านวน  ๒ ราย 
๒. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทย
ฐานะจากวิทยฐานะช านาญการเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ทุกราย 

6.7 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1, และด้านที่ 2) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 และด้าน   
ที่ 2) จ านวน 3 ราย  

6.8 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการของผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ    
ผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ราย นายมนตรี  ส าเภา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม ตามเสนอ 

๖.9 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) 
เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา ประกาศรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะ   
ช านาญการพิเศษ (ว17/2552) (เพ่ิมเติม) 

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) 
เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาประกาศรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (ว 17/2552) (เพ่ิมเติม) 
ราย นายกฤติน วรรณเกษม ครูช านาญการ 
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ 



๕ 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
6.10 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (ประเมิน
ด้านที่ 1, 2) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 
2) จ านวน 2 ราย 

6.11 ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับใช้แต่งตั้ง  
ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู   

อนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 อัตรา 

6.12 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 

อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารง
ต าแหน่งครูและรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  
จ านวน 13 ราย 

6.13 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครู ช่วยปฏิบัติราชการ ภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี ไปช่วย
ราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาด
อัตราก าลัง 

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครู ช่วยปฏิบัติราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษา กรณี ไปช่วยราชการใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ขาดอัตราก าลัง จ านวน 
1 ราย คือ  นางสุวิมล  บัวพรวน ครูโรงเรียนบ้าน
ท่ากกแก (ช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก) 
ไปช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านท่าโก    

6.14 ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
  ในกรณีต าแหน่งว่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                             เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีต าแหน่งว่างในสถานศึกษา   
ที่มอัีตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
ต าแหน่งว่างในโรงเรียนเรียนรวม ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถาน ศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จ านวน 
3 อัตรา 

6.15 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาเอก ต าแหน่งว่างที่เหลือ
จากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาเอก ต าแหน่งว่างที่เหลือ
จากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ   
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 จ านวน 12 
อัตรา 

6.16 ขออนุมัติใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

อนุมัติใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
จ านวน 12 อัตรา 



๖ 

 
ระเบีย
บวาระ 

เรื่อง มติท่ีประชุม 

๖.๑7 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

อนุมัติให้ นางสาววิไล  โพคาทรัพย์ ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด อ าเภอศรีเทพ  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ย้ายไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนบ้าน
นาตะกุด อ าเภอศรีเทพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 

๖.๑8 ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครู กรณีพิเศษ                       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีพิเศษ ราย นางสาวบัวพา  กองแก้ว 
ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังลึก 
อ าเภอวิเชียรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

๖.๑9 ขออนุมัติ รับย้าย /รับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน  เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภท
วิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

อนุมัติรับย้าย /รับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
จ านวน  4 ราย 

๖.20 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้           
ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ 

๑. อนุ มัติบรรจุและแต่ งตั้ งผู้ สอบแข่งขัน ได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  
จ านวน 52 ราย 
๒. อนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ดังนี้ 
   ๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม
ประกาศ กศจ. เพชรบู รณ์  กรณี เรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่
ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
ล าดับที่มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในล าดับ
ถัดไป 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 
     ๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อน
เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยและ
ประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้
สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
ให้ส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จ 
   2.3 กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
ของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.
อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๒.4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่ งตั้ งจากบัญ ชีผู้ สอบแข่งขัน ได้                 
เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 
   2.๕ ให้ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตาม
มาต รา  5 3  แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ระ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและ
แต่งตั้ง  

๖.๒๑-6.2๒ ระเบียบวาระท่ี 6.2๑ - 6.2๒ (ลับ) เป็นการ
พิจารณาการด าเนินการทางวินัย  

มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม (ลับ) เล่มที่ 2 

            

 ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอความเห็นชอบการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบของ QR - Code เพ่ือลดการใช้กระดาษ    

ที่ประชุม :  ได้พิจารณาแล้วและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖1    
และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานการประชุมในรูปแบบของ QR-Code เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 



๘ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  ร่างหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอประกาศใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินั ยจราจรของผู้เรียน       
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ 
1. ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้ 
    1) คณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานกรรมการ  
(2) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ 
(3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ 
(4) ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์   เป็นกรรมการ 
(5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์   เป็นกรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ  
(8) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นกรรมการ  
(9) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นกรรมการ  
(10) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  เป็นกรรมการ  
(11) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ 
(12) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ 
(13) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

                                 ประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ 
(14) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(15) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(16) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(17) นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 



๙ 

โดยให้มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
๑. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สั งคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
  ๒ . จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิ เทศ ก ากับ ติดตาม  
ให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุ คลากรเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวน  
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
  ๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน า
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่

ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 2) คณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นประธานกรรมการ  
(2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
(3) ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นกรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

โดยให้มีบทบาทหน้าที่ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
๑. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สั งคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
  ๒ . จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิ เทศ ก ากับ ติดตาม  
ให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุ คลากรเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวน  
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
  ๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 



๑๐ 

๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน า
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่

ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 

3) คณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ
โรงเรียน/สถานศึกษาประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นประธานกรรมการ  
(2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  
(3) ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  2 คน  เป็นกรรมการ 
(4) ผู้แทนครูผู้สอน  จ านวน  2 คน   เป็นกรรมการ 
(5) ครูวิชาการโรงเรียน       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยให้มีบทบาทหน้าที่ในแต่ละโรงเรียน/สถานศึกษาดังนี้ 
1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ  ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 2. จัดท าคู่มือคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว ให้
สอดคล้ อ งและ เป็ น ต าม มาต รฐาน ห ลั ก สู ต รก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน และห ลั ก สู ต รก ารศึ กษ าป ฐมวั ย  
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ให้เป็นปัจจุบัน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร                                 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน า
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นระดับกลุ่มวิชา 

ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาถัดไป 



๑๑ 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/256๑  เมื่อวันที่  13  

ธันวาคม 2561 ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว สามารถประกาศใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์  และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระดับจังหวัด / ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน/สถานศึกษา ตามร่างที่เสนอได้ตามความเหมาะสม และ
เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา  
 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศใช้หลักสูตร 

การส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริม
วินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับจังหวัด / ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน/สถานศึกษา 
โดยผ่านกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

6. มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับจังหวัด / ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน/สถานศึกษา ตามที่เสนอ 



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.1  รับทราบแผนก าหนดการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์ขอแจ้งแผนก าหนดการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ประจ าปี      
พ.ศ.2562  รายละเอียดดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1/2562 24  มกราคม  2562 ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลง 

2/2562 21  กุมภาพันธ์  2562 ได้ตามความเหมาะสม 

3/2562 21  มีนาคม  2562   

4/2562 25  เมษายน  2562   

5/2562 23  พฤษภาคม  2562   

6/2562 20  มิถุนายน  2562   

7/2562 25  กรกฎาคม  2562   

8/2562 22  สิงหาคม  2562   

9/2562 19  กันยายน  2562   

10/2562 24  ตุลาคม  2562   

11/2562 21  พฤศจิกายน  2562   

12/2562 26  ธันวาคม  2562   
  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 



๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.2  รับทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ได้มีมติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหานักเรียน
ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  โดยขอให้ทุกโรงเรียนด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการอย่าง
เคร่งครัดและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องข้อมูล เด็กนักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงใน
สถานศึกษา  และให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในคราว
ประชุมในครั้งถัดไป  นั้น  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานจ านวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ ศธ 0294/ว 2633 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดังนี้  

๑) แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษา  ให้สถานศึกษา ตรวจนับจ านวนนักเรียนทุกระดับชั้น โดยบันทึก 
ข้อมูลนักเรียน ชื่อ–นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวนักเรียน และระดับชั้นที่ก าลังศึกษา โดยใช้แบบ
บัญชีรายชื่อนักเรียน ส าหรับสถานศึกษา (แบบ 1) พร้อมทั้งสรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน ลงในแบบรายงานจ านวน
นักเรียนในสถานศึกษา  (แบบ 2)  

๒) น าบัญชีรายชื่อนักเรียน ส าหรับสถานศึกษา (แบบ ๑)  ติดประกาศ ณ ที่ตั้งสถานศึกษา 
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอ าเภอที่สถานศึกษาตั้งอยู่  

3) ให้หน่วยงานทางการศึกษารวบรวม ไฟล์เอกสารแบบบัญชีรายชื่อนักเรียนฯ (แบบ 1) และแบบ
รายงานจ านวนนักเรียนฯ (แบบ 2) มายังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป 

โดยในส่วนท้องถิ่นจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดและด าเนินการตาม
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม :  รับทราบและให้สรุปรายงานการด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนเป็นรายเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยรายงานแยกเป็นรายบุคคลและให้มีรายละเอียดจ านวนรายทั้งหมดที่ต้องด าเนินการ รายที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ สาเหตุของการซ้ าซ้อน และวิธีการแก้ไขปัญหา โดยให้แต่ละเขตน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 



๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  รับทราบนโยบายและจุดเน้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่ หลักการ จุดเน้นการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา   

  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้แจ้งนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น าเรียนเสนอคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษาทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
             
ที่ประชุม :  รับทราบ  

 



๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.4   รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้ด าเนินการออกค าสั่งและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5   หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5788 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 นั้น 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 18 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ กศจ. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21  ลงวันที ่20 พฤศจิกายน ๒๕๖1   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.6   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา (อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561 และมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/ว 18 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงได้ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  อนึ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและเห็น
ว่าไม่จ าเป็นต้องมีผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน
ก่อนการประกาศรับสมัครคัดเลือก รายละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/ ว 7440 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.7   การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหนังสือแจ้งว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด       
ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. (ลับ) ได้เกษียณอายุ
ราชการจ านวน 12 ราย ประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 8 ราย และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 4 ราย โดยมีการขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก “ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” รวม 12 ราย นั้น   

  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ให้แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 ราย ซึ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ไปก าหนดเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้เดิม ทั้งนี้ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่ม 3 (จังหวัดเพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่ม 3 (เขต 40, เขต 41 และ เขต 42 ) 
ทราบแล้ว 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์ขอความเห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียน  
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 2829  
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับจังหวัด 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ซึ่งพิจารณาจากความพร้อม
ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
  1) เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพ (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
  2) เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมและการสื่อสารสะดวก 
  3) เป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการเพ่ิม
จ านวนนักเรียนในอนาคตได้ 
  4) เป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
  5) เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
  6) เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การบริหารส่วนภูมิภาค และศึกษาธิการจังหวัด มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ผ่าน
กระบวนการประชาคม โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด ตามล าดับ 
 3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินการแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เพ่ือพิจารณาด าเนินการคัดเลื อกโรงเรียนเสนอเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือสรุปข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 



๒๐ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เสนอ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์   
 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/256๑ เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 
2561  ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์  

๖.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านการกลั่นกรองคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด  
 

๗. มติที่ประชุม :  เห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.2  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 256๒                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 256๒ พร้อมก าหนดบทบาทหน้าทีก่ารด าเนินงาน 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๒ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 256๑ 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรอง

ประธานกรรมการ  
(๓) ผู้แทนผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อ เป็น

กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ส านักงานเขตพ้ืน

การศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งตามความเหมาะสม และ  
โดยให้มีบทบาท ดังนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
(2) ดูแลการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัดให้

เป็นไปด้วยความเรียนร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับทุกคน และจัดหาที่เรียนในเด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม 

(3) ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 

(4) ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5)แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) รายงานผลการการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังสุดสุดการรับนักเรียน 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/256๑  เมื่อวันที่  13  

ธันวาคม 2561 ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
รายชื่อคณะกรรมการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอได้ตามความเหมาะสม 
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5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับ

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 
 
6. มติที่ประชุม :  เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและบทบาทของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่เสนอ และฝากในเรื่องของการรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีบัตร
ประชาชนเข้าเรียน ให้แจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.3  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 256๒                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 

ด้วยส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์  ประสงค์ขอสรรหาและแต่ งตั้ งคณะกรรมการ  
รับนักเรียนระดับจังหวัด และบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๒ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 256๑ 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตเป็นกรรมการ  
(๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ  
(๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
 (๖) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ และเลขานุการ  
โดยวิธีการได้มาของกรรมการ ในข้อ (๔) และ (๕) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตาม

ความเหมาะสม และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

โดยให้มีบทบาท ดังนี้ 
(1) ประสานโรงเรียนเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการรับ

เด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
(3) ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ 

(4) ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์
ให้เด็กอยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

(5) แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในจังหวัด 
4. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/256๑ เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 
2561 ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นกรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นกรรมการ 
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(6) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มอบหมาย จ านวน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 

1.นายพิสิษฐ์  วัฒนวิทูกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด   กรรมการ 

2.นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์      ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์        
             กรรมการ 

3.นายสุชาติ  กลั่นทอง  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
     กรรมการ 

(7) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ 
1.นายบัณฑิต ครุฑางคะ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กรรมการ 
2.นายวุฒิศักดิ์ เหล็กค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  
  จังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการ 
3.นายพิชิฏฏ์ ชิตไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
4.นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
 จังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

(8) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน เป็นกรรมการ 
1.นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม       กรรมการ 
2.นายทวีศักดิ์  เดชสองชั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์     กรรมการ 
3.นายวีระพล ธิกะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย       กรรมการ 
4.นายสมนึก  พันธุ์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน     กรรมการ 
5. นายสถาพร โพธิ์หวี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กรรมการ 

(9) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(10) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา จ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นางอารีย์  ค ามาตร           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นางดวงดาว  ยศสุนทร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นางสาวพรรณทิพย์  พิมพ์ภูเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
4. นางสาวประกาย  บรรลัง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ   

รับนักเรียนระดับจังหวัด และบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ 
ประการใด 

  

6. มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และบทบาทของคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับจังหวัด ตามที่เสนอ  โดยให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก าหนดหลักเกณฑ์การรับเด็กนักเรียน โดย
ยึดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก และให้ด าเนินการด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ และเกิดความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน และให้น าข้อมูลเสนอที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราว
ถัดไป  



๒๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.4  ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา              
                         ที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2562 และ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
                         ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับปีการศึกษา  2562 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
อาศัยอ านาจตามข้อ 8  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 

เมษายน 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มาตรา 5  มาตรา 6  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมหน้า 69-71) 

 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษษ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/256๑  เมื่อวันที่  13  

ธันวาคม 2561 ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว สามารถประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้
ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา  
2562 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม 
 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา  2562 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด  

 

6. มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2562 และการจัดสรร
โอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ ตามเสนอ



๒๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5   การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                          (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอมติ เรื่องการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ปี 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องด าเนินการให้

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

2.หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ศธ 04006/ว 6972 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 
3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1 การด าเนินการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ปีบริบูรณ์)ท่ีผ่าน

มา ได้ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับเด็ก
ในชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี บริบูรณ์) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2562 เข้าเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดการศึกษากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชน และไม่ให้ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่สะ
สวดในการเดินทาง จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

1) ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับเด็กเข้าเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา ในชั้นอนุบาล 2 (ส าหรับเด็กอายุ 4 ปี บริบูรณ์) และชั้นอนุบาล 3 (ส าหรับเด็กอายุ 5 ปี 
บริบูรณ์) เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นหลัก 

2) ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับการ
ตรวจสอบประเมินความพร้อมในการขอเปิดรับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางการรับเด็กเพ่ือเข้ารับ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 และได้รับอนุญาตให้เปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ให้สามารถรับ
เด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้ในปีการศึกษา 2562 

3) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ไม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติในการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2560 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ให้งดรับ
เด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ในปีการศึกษา 2562 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 

4) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต้อง
เปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ในปีการศึกษา 2562 และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา



๒๘ 

สังกัดอ่ืน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต 

ซึ่ งระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)รับสมัครวันที่  28 กุมภาพันธ์  - 4 มีนาคม2562  
จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม 2562มอบตัววันที่ 16 มีนาคม 2562ทั้งนี้ การรับนัก เรียนชั้น
ก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการถ้า
ยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพ้ืนที่บริการได้กรณีท่ีมีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 
6-10 มีนาคม 2562จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม 2562มอบตัววันที่ 26 มีนาคม 
2562 และ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถมรับสมัครวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562คัดเลือก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 2 มีนาคม 2562 มอบตัววันที่ 3 มีน าคม 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับสมัครวันที่ 23 -27 มีนาคม 2562 สอบวันที่ 30 มีนาคม 
2562จับฉลากในเขตพ้ืนที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2562 มอบตัววันที่ 8 
เมษายน 2562  

3.2 ประชากรวัยเรียน อายุ 3 ปีบริบูรณ์จ านวน 9,772 คน 
3.3 จ านวนสถานศึกษาที่รับอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน 325 แห่ง   

 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/256๑  เมื่อวันที่ 13  

ธันวาคม 2561 ได้มีมติ เรื่องการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับ  
เด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว 6972 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง  การรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เรื่องการรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 

 
6. มติที่ประชุม :  เห็นชอบการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็ก
อายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามท่ีเสนอ 



๒๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6  นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน)                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
             ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับหนังสือจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ  กรณี นายสิริชัย  สุดใจ อยู่บ้านเลขที่ 195/1 หมู่ที่ 3 ต.น่าป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์       
ได้ขอความช่วยเหลือให้จัดหาผู้รับซื้อชุดนักเรียนให้กับกลุ่มสตรีแสงจันทร์  ซึ่งได้ท าการผลิตเสื้อนักเรียนเพ่ือจ าหน่าย 
จ านวน 1,000 ตัว กางเกงนักเรียน จ านวน 1,500 ตัว แต่ประสบปัญหาเนื่องจากประธานกลุ่มซึ่งท าหน้าที่จัดหา    
ผู้ซื้อได้เสียชีวิต และไม่มีใครประกอบกิจการแทน ส่งผลให้ทางกลุ่มได้รับความเดือนร้อน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการ 
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วในเบื้องต้นให้ด าเนินการ ดังนี้  
 1. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดเพ่ือ   
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบและเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้า โดยให้ผู้ที่สนใจติดต่อกับกลุ่ม
สตรีแสงจันทร์ ไดโ้ดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบใุนหนังสือ 
 2. ให้รายงานผลความคืบหน้าให้ที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป    



๓๐ 

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  12 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จ านวน    2  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ จ านวน    1  ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓ จ านวน    1  ราย 
 ๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน    8  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 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 าหนดใหผู้้ขอมีวิทย
ฐานะครูช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
  ๓.๓.๑ ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี ส าหรับผูม้ีวุฒิ
ปริญญาโท และ ๒ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 

../../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


๓๑ 

  ๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด                
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
 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 ากว่า ร้อยละ 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 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 12 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  12 ราย 

 
 
 
 



๓๒ 

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 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวน 12 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
 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 :  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ         
ครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จ านวน 12 ราย คือ 

1. นายธวัชชัย  พิลา   ครู รร.บ้านคลองปลาหมอ 
2. นางอรอนงค์  พรมเมือง  ครู รร.บ้านคลองปลาหมอ 
3. นางสาวอรทัย  กุลเกลี้ยง  ครู รร.บ้านห้วยสวิง 
4. นางจิราภรณ์  มีเดช   ครู รร.บ้านโคกสง่า 
5. นางสาวพิกลุ ขวัญสูตร  ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
6. นางสาวศิริวรรณ คงเวิน  ครู รร.ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ 
7. นางสาววีรนุช หล้าน้อย  ครู รร. ซับบอนวิทยาคม 
8. นางสาวสิรินญา เบี้ยสองดวง  ครู รร. หล่มเก่าพิทยาคม 
9. นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองค า  ครู รร. ศรีมงคลวิทยาคม 
10. นางสาวสุพัตรา ชลไพร  ครู รร. นาสนุ่นวิทยาคม 
11. นายเชิดศักดิ์ ศรีเมือง   ครู รร. หล่มสักวิทยาคม 
12. นางสาวจิรวรรณ แสนทน  ครู รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 



๓๓ 

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  
14 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน  10  ราย 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน   4  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  ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
ค าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

../../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


๓๔ 

  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 3  จ านวน    10  ราย 
  ๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน      4  ราย 
   

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 14 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะช านาญการ ได้ทั้ง 14 
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 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 14 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ 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 

8. มตทิี่ประชุม : อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มวีิทยฐานะครชู านาญการ 
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒  และ ๓) จ านวน 14 ราย คือ 
  1. นางสาววราพร  เอ่ียมลออ  คร ูรร.บ้านล าตะคร้อ 
  2. นายวิทยา  สุขไมตรี   คร ูรร.บ้านซับส าราญใต้ 
  3. นายนราศักดิ์  นาป้อม   คร ูรร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 
  4. นางภัทรนิภา  สงกล้าหาญ  คร ูรร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 
  5. นางยุพิน  เค้ามูล   คร ูรร.บ้านท่าสวาย 
  6. นายกีรติ  วิมลเศรษฐ   คร ูรร.บ้านท่าด้วง 
  7. นางสาวเสาวลักษณ์  ภู่บัว  คร ูรร.บ้านหนองโป่ง 



๓๕ 

  8. นายสรศักดิ์  ขันอาษา   คร ูรร.บ้านโป่งบุญเจริญ 
  9. นางสาวแสงดาว  เกตุด ี  คร ูรร.บ้านหนองโป่ง 
  10.นางสาวกัญญาภัค  ลายหีด  ผู้อ านวยการ รร. บ้านหนองคล้า 
  11.นางสาววัชราภรณ์  สีทา  คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 
  12.ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวน  คร ูรร.หล่มสักวิทยาคม 
  13.นางสาววรรณี  วรรณพักตร์  คร ูรร.เพชรพิทยาคม 
  14.นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล  คร ูรร.ดงขุยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

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

1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้  ความสามารถ ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ                            
รวมทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน     1  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน     1  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 
 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  จ านวน 1 คน และ

../../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


๓๗ 

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 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  2 ราย 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส 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 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวนทั้งสิ้น 2 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  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

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 : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ านวน 2 ราย คือ 

1. นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์  ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ 
2. นางสุกัญญา ชูอินทร์   ครู รร.เมืองราดวิทยาคม 
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๓๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๔   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที ่1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ของตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ านวน 1 ราย 
คือ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองไผ่ 

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 าหนดให้
เป็นอ 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 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน  1 ราย 
   3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน 
เรียบร้อยแล้ว    
   3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ราย นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองไผ่ 
ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
จากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
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4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองไผ่ 

    เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุด
ที่ 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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ราย นางสาวบุหรัน  
ขวัญพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองไผ่ 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ 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 : อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียน
หนองไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๕  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช าน าญการพิ เศษ ด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติ งาน                 
ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุหรัน ขวัญพรม ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองไผ่   

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

      2.4 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       2.4.1 ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    2.4.2 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) 

ในการประเมินค าขอ 1 ราย ก าหนดให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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 2.4.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 8 
 2.4.4 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 
                2.4.5 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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จ านวน  1  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2     
เพ่ีอประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ านวน  1  กลุ่ม คือ สายบริหารการศึกษา 
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4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองไผ่ 
     เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้ง

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน   

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 2                              
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียน
หนองไผ่    

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน    
ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จ านวน 1 ราย คือ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียน
หนองไผ่ 
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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 6 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน    3  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน    3  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60  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 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (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 
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../../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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     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
     3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 3 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมินทั้ง  3 ราย  
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ         
ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 3 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมินทั้ง 3 ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้

ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ผู้ผ่านการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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 3  จ านวน  3  ราย ดังนี ้

   (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน    3  ราย 
              ข. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน  3  ราย ดังนี ้
   (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน    3  ราย           

 สรุปผลการประเมินปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ       จ านวน  6  ราย ดังนี ้

             (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน   6  ราย 
         5.๒ อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญการ          

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ทุกราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติประชุม :  
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ผ่านการประเมินเป็นวิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ รวม 6 ราย ดังนี้ 

- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน   
1) นางกุลนิษฐ์  โหมดศิริ   ครู รร.อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 
2) นายเอกสิทธิ์ บัติดอน   ครู รร.บ้านซับตะเคียนทอง 
3) นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์   ครู รร.บ้านซับชมภู 
4) นางกรรณิกา สารี   คร ูรร.ดงขุยวิทยาคม 
5) นางสมหร่าย วันเย็น   คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 
6) นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล  คร ูรร.เพชรละครวิทยา 

       2. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะ
ช านาญการ เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ทุกราย 
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ระเบียบวาระท่ี 6.7 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

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

1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที ่2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จ านวน 2 ราย  

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 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
  “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด” 

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

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

ฯลฯ 
  วิธีการ 

ฯลฯ 
  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน           
      3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1  คือ  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ  ด้านความรู้ความสามารถ 
 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน และศึกษานิเทศก์นอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่
ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จ านวน 1 คนเป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.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
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2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553         
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ของคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ แล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติ
ต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
           สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ด้านที่ 1  ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จ านวน 2 ราย  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้ งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ านวน 2 ราย คือ 

1. นางสาวเปรมยุดา  สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
  2. นางอรจิรา  นามวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
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๔๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.8 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที ่2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นางนงเยาว์  นามทองดี  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

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 านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
 มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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 ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1 ราย คือ 
นางนงเยาว์ นามทองดี  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถและ
คณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว    

 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางนงเยาว์  นามทองดี  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ผ่านการประเมิน 
ด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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๔๙ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางนงเยาว์  นามทองดี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1          
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ราย นางนงเยาว์  นามทองดี 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ 
และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ 
หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย คือ นางนงเยาว์  นามทองดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.9 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที ่1, 2 ) 

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

            ด้ วยส านั ก งานศึ กษ าธิ ก ารจั งห วั ด เพชรบู รณ์  ป ระ สงค์ เสนอรายชื่ อคณ ะกรรมการชุ ดที่  1  
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นางอาทิตยา  ปัญญา   

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
          2.1 มาตรา 54  แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  “มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน  
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
        2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 “หลักเกณฑ”์ 

1. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1.1  ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่             

ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือด ารง ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี นับถึงวันที่ยื่น ค าขอ 

1.2  มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา  
1.3  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษาและการพัฒนา                             

การนิเทศการศึกษา ย้อนหลัง 2  ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ฯลฯ 

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

2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
      3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ 
                                                ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ตั้งคณะกรรมการ จ านวน 
3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน และศึกษานิเทศก์นอกส านักงาน
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๕๑ 

เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ 
สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
        3.1  นางอาทิตยา  ปัญญา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์                                        
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  เสนอขอรับ                         
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการประเมิน ดังนี้ 

(1) รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง 2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

(2) รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครู ฯ  ด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  1  ราย คือ นางอาทิตยา  ปัญญา   

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมิน  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน  1 ราย    
คือ นางอาทิตยา  ปัญญา 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และ
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  
ประการใด 
8.  มติที่ประชุม :  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ านวน 1 ราย คือ นางอาทิตยา  ปัญญา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ สพม.เขต 40 
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๕๒ 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                        ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วย           
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทั้งสิ้น 41 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน   6 ราย 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   7 ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน   4 ราย 
 ๑.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน  24 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2551 
 ๒.๕ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 6 ราย  
 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  

25 ตุลาคม 2559 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)  
ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จ านวน 6 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

๓.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  7  ราย 

เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2559 
โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 
2561 จ านวน 7 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

๓.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  4  ราย 

  3.3.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
21 พฤศจิกายน 2559 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)  
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๕๓ 

ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 2 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 
 3.3.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  

28 พฤศจิกายน 2559 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)  
ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 1 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

 3.3.3 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2559 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)  
ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 1 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 
 ๓.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  24  ราย 

 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
25 ตุลาคม 2559 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)  
ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จ านวน 24 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 
 3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้ 
   3.5.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี  
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
    3.5.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา                
แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา             
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งครูที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มด าเนินการ ดังนี้ 
                               1) ก.ค.ศ.ก าหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด            
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง  ดงันี้  
    ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
    ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอ านาจ    
ตามมาตรา 53  ทราบ 
   2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
เสนอต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
     3.5.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
     3.5.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป 
และเม่ือผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้ 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ 



๕๔ 

 3.6 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษา
รายงานแล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษา
รายงานแล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง  โดยครั้งที่ ๑-๔ แต่ละ
ครั้งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ แต่ละครั้งมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ านวน 
41 ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอ     
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู  ในสถานศึกษาเดิม      
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  จ านวน  41 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามที่คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอ และแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมิน        
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ   
คศ.1  จ านวน  41 ราย คือ 
  1. นายฮุสเซนท์ ซิตูมปูน   ครูผู้ช่วย รร.บ้านโพธิ์ทอง 
  2. นางสาวเมธาวดี โพธิ์อ่อง  ครูผู้ช่วย รร.บ้านถ้ าน้ าบัง 
  3. นางสาวกรรณิการ์ วุฒิวงค์  ครูผู้ช่วย รร.บ้านเนินสง่า 
  4. นางสาวจิรวรรธ วงศ์เบญจพล  ครูผู้ช่วย รร.บ้านน้ าลัด 
  5. นางสาวญานิกา สอดจันทร์  ครูผู้ช่วย รร.บ้านโป่งตาเบ้า 
  6. นางสาววรนุช หลวงจันทร์  ครูผู้ช่วย รร.บ้านวังชะนาง 



๕๕ 

  7. นางสาวนภามาศ  อินแนน  ครูผู้ช่วย รร.บ้านเหล่าหญ้า 
  8. นางสาวนุชนาฎ  ขวัญพร้อม  ครูผู้ช่วย รร.บ้านเหล่าหญ้า 
  9. นายอรรถวิท  อุตม์อ่าง   ครูผู้ช่วย รร.บ้านเข็กน้อย 
  10. นายศรายุทธ  สุทธิศักดิ์  ครูผู้ช่วย  รร.บ้านเข็กน้อย 
  11. นางสาวจิระภา  แก้วจิตร  ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลเขาค้อ(เจรญิทองนิ่มวิทยา) 
  12. นางสาวสุพรรณิกา  นาคน้อย  ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองยาว 
  13. นายเสน่ห์ศักดิ์  วุฒิวงศ์  ครูผู้ช่วย รร.บ้านซ าม่วง 
  14. นางพิกุล   อนุชาติ   ครูผู้ช่วย รร.บ้านโคกคงสมโภชน์ 
  15. นางสาวณัฐวิสา  สง่างาม  ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองจอกวังก าแพง 
  16. นายธนากร   น่วมมี   ครูผู้ช่วย รร.บ้านเข็มทอง 
  17. นางสาวนิตยา   จันนาร ี  ครูผู้ช่วย รร.บ้านล าตะคร้อ 
  18. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ  ครูผู้ช่วย รร.เพชรพิทยาคม 
  19. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด ครูผู้ช่วย รร.เพชรพิทยาคม 
  20. นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์ทิพย์ ครูผู้ช่วย รร.เพชรพิทยาคม 
  21. นางสาวสร้อยเพชร  โพธิศ์รี  ครูผู้ช่วย รร.เพชรพิทยาคม 
  22. นางสาวนิลุบล  สาระ  ครูผู้ช่วย รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
  23 นางสาวปนัดดา  กองมนต์  ครูผู้ช่วย รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
  24. นางสาวศรุตา  ศรีธรรม  ครูผู้ช่วย รร.หล่มสักวิทยาคม 
  25. นางสาวนันทนัช  รัตนา  ครูผู้ช่วย รร.หล่มสักวิทยาคม 
  26. นายณรงค์ชัย  สีสุข   ครูผู้ช่วย รร.หนองไผ่ 
  27. นายทรงพล  นวลพุ่ม   ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  28. นางสาวสุมลรัตน์  ต่ายตะเวน  ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  29. นายอวิรุทธ์  ผ่านผิว   ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  30. นางสาวกนกลักษณ์  ค าคูณ  ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  31. นางสาวสุภรัตน์  เกศณรายณ์  ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  32. นางสาวอัญชลี  พามา  ครผูู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  33. นายสุธี  พลมาศ   ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  34. นางสาวสุรัสวดี  เสาว์บุปผา  ครูผู้ช่วย รร.หล่มเก่าพิทยาคม 
  35. นางสาวธิดารัตน์  มาราช  ครูผู้ช่วย รร.หล่มเก่าพิทยาคม 
  36. นายบดินทร์  เกษร   ครูผู้ช่วย รร.หล่มเก่าพิทยาคม 
  37. นายนิติกร  พละสาร   ครูผู้ช่วย รร.หล่มเก่าพิทยาคม 
  38. นายชัยมงคล  แก่นโท  ครูผู้ช่วย รร.เมืองศรีเทพ 
  39. นายธรรศ  อุตม์อ่าง   ครูผู้ช่วย รร.วังโป่งพิทยาคม 
  40. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน  ครูผู้ช่วย รร.วังพิกุลพิทยาคม 
  41. นายโสภณ  ท้วมโชต ิ  ครผูู้ช่วย รร.โคกปรงวิทยาคม 

 

 



๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.11  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
   ของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับท าหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 76 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน   40 ราย 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   36 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 40 ราย  (รายละเอียดดังแนบ) 
 ๓.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 36 ราย  (รายละเอียดดังแนบ) 
 3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือส านักงาน   

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้ 
  “หลักเกณฑ์ 

ฯลฯ 
     3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 
สองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
   กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจ านวนวันลาที่
เกินให้ครบสองปี  
    4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้  
   4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2025%20ต.ค.%202561%20การพัฒนาครูอย่างเข้ม.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2025%20ต.ค.%202561%20การพัฒนาครูอย่างเข้ม.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
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   4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียน 
   5. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้   
    5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
    5.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
    5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ  
    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 

ฯลฯ 
  “วิธีการ 

ฯลฯ 
2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5     

ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

2.1.2  ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
    2.1.2  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ฯลฯ 
 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, และ เขต 2 ได้ตรวจสอบการตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ และ เขต 2 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    
ก.ค.ศ.ก าหนด  สมควรแต่งตั้งให้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 76 ราย 
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๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ และ เขต 2  
จ านวน 76 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่าง ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 76 ราย คือ 
 1. น.ส.ณัฐทิชา เมืองหนองจอก  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 
 2. น.ส.พรนิษา ม่านตา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับขลุง 
 3. น.ส.วิสุดา เพ็งอ่วม   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ าลัด 
 4. น.ส.กมลวรรณ ไทยเก่ง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 
 5. น.ส.สุวิมล แดงพยนต์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 

 6. น.ส.พรทิพย์ เถินโจง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ าอ้อมประชาสรรค์ 
 7. น.ส.พรพรรณ พุทธมาตร์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 
 8. นายพงษ์พุทธิกร แก้วลุน   ครูผู้ช่วย โรงเรียนธาราคีร ี
 9. น.ส.รัตนา รักนาค    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 
 10. น.ส.วภิาวดี บังสูงเนิน   ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านวงักระดาษเงิน 
 11. น.ส.กาญจนา ฉิมมา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 
 12. น.ส.ดาริกา ศรีใส   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังศาล 
 13. น.ส.ณัฐฌามาศ แดงด้วง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 
 14. น.ส.กัญจนา กุดแถลง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน กม.28 
 15. น.ส.ธัญรดา บุญเกิด   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับเปิบ 
 16. น.ส.อัญชิสา อุ่นค ายี่   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 
 17. น.ส.อรกมล เป็นการ     ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยตูม 
 18. น.ส.สุภชัชา แดงคง      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 
 19. น.ส.ฉัตรตรา ชื่นชูจิต   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 
 20. น.ส.สุทธิดา ช่างประดิษฐ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 
 21. น.ส.พิมพ์วดี แก้วมะ   ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านวงักระดาษเงิน 
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 22. น.ส.วันวรุณ นาคดี   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 
 23. น.ส.ศิรประภา สมหวัง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน 
 24. น.ส.กาญจนา วาสนาวณิช   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 25. น.ส.วนิดา บัวลา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับเปิบ 
 26. นางนภาพร ปักธงชัย   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงลึก 
 27. น.ส.สุดธิดา เสนารักษ์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ าลัด 
 28. น.ส.สุวิมล ปานรัตน ์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 
 29. น.ส.จิณภัทร ทองช่วง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังหิน 
 30. น.ส.เบญจมาศ ขุนเขียว    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 31. นายภัทรพล ผดุงฤกษ์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 
 32. นายนิติรัตน์ ค าสุข   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขมวด 
 33. นายชยากร ขันบุญ    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
 34. นายณัฐพงศ์ บุญมี   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 
 35. นายณัฐพล โพธิ์อ่อง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 36. นายไกรสรณ์ เมฆวัน    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงลึก 
 37. น.ส.แสงอุษา มั่นศรี   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 
 38. น.ส.เพ็ญศิริ ศรีอุทัย   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 
 39. นายกิตติศักดิ์ ผายผุย   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังศาล 
 40. นางกชพร แข็งธัญญกรรม  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 41. นายพยอม  กุลสง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 
 42. นางสาวกัณฑิมารา  เพชรกันหา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่งโตน 
 43. นางสาวปวีณา  กางถ่ิง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 44. นางสาวบัญจรัตน์  สว่างภักดี  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 
 45. นางสาวศุภรดา  ฉิมปาน   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสงเปลอืย 
 46. นายเอกสิทธิ์  กันยาประสิทธิ์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ 
 47. นางสาวญาณินทร์  อินทร์สิงห์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยลาน 
 48. นางสาวอิสราภรณ์  ชัยขนุ   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 
 49. นางสาวพิจิตรา  ทองเงา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 
 50. นายอรรคพล  อุษา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยอีจนี 
 51. นางสาวธิดาภรณ์  เจริญลาภ   ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน 
 52. นางสาวณัฏฐิดา  เอนกปัญญากุล  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 53. นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกมน 
 54. นายอนุกูล  เบ้าอาสา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
 55. นางสาวณิชนันท์  โพธิ์ปลัด  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 
 56. นางสาวอรอนงค์  บัวทุม   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 
 57. นางวัชราภรณ์  เกิดค า   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยหนิลับ 
 58. นายวันเฉลิม  วงค์สวัสดิ์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 
 59. นายนพรัตน์  สมใจ   ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 60. นางสาวณปพร  ตรียันต์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 
 61. นางสาวพัชราภา  ค าอยู่   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปากดุก 
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 62. นางสาวจริณญา  กัลยาประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลน้ าหนาว 
 63. นางสาวสุดาพร  สาลา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 64. นางสาวสุมณฑา  ไหมบัวเขียว  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยหนิลับ 
 65. นางสาวกัญญารัตน์  ทองทวี  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 66. นางสาวจุฑามาส  กระทู้   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 
 67. นางสาวพรประภา  จันทร์เม้า  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหลักด่าน 
 68. นางสาวยุภาพร  ประการะนัง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
 69. นางสาวเอมอร  ยอดบุญ   ครูผู้ช่วย โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 
 70. นางสาวเยี่ยมศิริ  กุณาวงศ์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 71. นางสาววชัราภรณ์  ชาญธัญญกรรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 
 72. นางสาวกัลยาณีย์  สมสนุก  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสงเปลอืย 
 73. นางสาวศิรินาฏ  คุ้มภัย   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 74. นางสาวนิตยา  สุปัญญา   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกมน 
 75. นางสาวธิดารัตน์  พัฒนม์าก  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหลักด่าน 
 76. นางสาวสายฝน  พิลาบุตร  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหลักด่าน 
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ระเบียบวาระท่ี 6.12 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าขอ    

ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์ขออนุมัตยิ้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง ที่ยื่นค าร้อง
ขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 และยื่นค าร้องเพ่ิมเติม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ       
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
 2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2554                   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2556             
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
              2.4  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขัน้พื้นฐาน  
 2.5  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุง
กรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.6  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2559                    
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.7  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559                    
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.8  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559         
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        2.9  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง การย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย                
(ว 24/2560) 
 2.10 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวนัที่  31  กรกฎาคม 2560   
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.11  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2029%20ก.ค.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2029%20ก.ค.%202554.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
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2011%20ส.ค.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2011%20ส.ค.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2011%20ส.ค.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2031%20ก.ค.%202560%20ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา%20สังกัด%20สพฐ..pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2031%20ก.ค.%202560%20ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา%20สังกัด%20สพฐ..pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2031%20ก.ค.%202560%20ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา%20สังกัด%20สพฐ..pdf
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 
2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2554  
 3.2  ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2559 
     “1)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ.พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปจังหวัดอ่ืน ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 
      2) การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับย้าย (การย้ายกรณีปกติ)  
ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน 
                        3) การพิจารณาค าร้องขอย้ายไปต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และต าแหน่ง
ว่างกรณีอ่ืน ๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน” 
 3.3  ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ ส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 206.4/ว 24  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560    ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องต้อง ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว ในสถานศึกษา
ปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่  31  ตุลาคม ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย   
 3.4 วธิีด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย   
ในระหว่างวันที่  1 – 15 สิงหาคม ของทุกปี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการดังนี้ 
       3.4.1 จัดท าประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559   
  3.4.2 แจ้งให้โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย   น าเรื่องย้ายเสนอให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่  15  กันยายน  
  3.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า และจัดท าค่าคะแนน                                   
ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 3.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีต าแหน่งว่างปกติ และต าแหน่งว่างจาก
ผลการเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 
  3.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   - ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  15  ต าแหน่ง 
   - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    6  ต าแหน่ง 
  3.5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   - ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    4  ต าแหน่ง 
   - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  11  ต าแหน่ง 
  3.5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
   - ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    5  ต าแหน่ง 
   - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  14  ต าแหน่ง 
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 3.6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 2 ราย (รายละเอียดแจกนอกเล่ม) 
 3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง ภายหลังการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 จ านวน 15 อัตรา(ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 อัตรา, รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 11 
อัตรา) ดังนี้ 

   1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า      อ าเภอหล่มสัก 
   2) ต าแหน่งผู้นวยการโรงเรียนบ้านคลองสีฟัน  อ าเภอหล่มสัก 
   3) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินโง่น  อ าเภอหล่มเก่า 
   4) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว 
   5) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก 
   6) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ   อ าเภอหล่มสัก 
   7) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อ าเภอหล่มเก่า 
   9) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกวาง  อ าเภอน้ าหนาว 
   10)ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อฯ อ าเภอเขาค้อ 
   11) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย  อ าเภอเขาค้อ  2  อัตรา 
   12) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ าเภอเขาค้อ  2  อัตรา 
   13) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า   อ าเภอหล่มเก่า 2 อัตรา 
  3.7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับค าร้องขอย้าย เพ่ิมเติม 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ราย (ยื่นค าร้องขอย้าย ภายใน
เขตพ้ืนที่ จ านวน 2 ราย, ยื่นค าร้องขอย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่ จ านวน 3 ราย) ได้ตรวจสอบค าร้องขอย้าย คุณสมบัติ
และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3.7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินวิสัยทัศน์, คณะกรรมการจัดท าค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้าย ตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีส่วนได้เสีย 
  3.7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดการย้าย เพ่ิมเติม เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณา  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบนอกเล่ม) 
 3.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจาก
การย้าย จ านวน 5 ต าแหน่ง มีผู้ประสงค์ขอย้าย จ านวน 1 ราย มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
  3.8.1 คณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง  
               3.9  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และได้แจ้งรายชื่อผู้ขอย้าย      
ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 
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               3.10  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
วิสัยทัศน์คณะกรรมการจัดท าค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้าย ตามประกาศของ กศจ.
เพชรบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง       
ไม่มีส่วนได้เสีย  
               3.11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดการย้าย  เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
 4.1 พิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา             
ที่มีคะแนนรวมในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
 4.2 พิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา              
ที่มีคะแนนรวมในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (น้อยกว่าร้อยละ 60)  
(มีผู้เขียนค าร้องขอย้ายรายเดียว มีจ านวนนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีผู้บริหารมาพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา)   

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เห็นควรกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
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8. มติที่ประชุม :  อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด ารง
ต าแหน่งว่าง ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง ที่ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 และยื่นค าร้อง
เพ่ิมเติม รายละเอียดดังนี้ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน  ๒  ราย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา)   
1. โรงเรียนบ้านขมวด สพป.พช.๑ พิจารณารับย้าย นายธวัชชัย ไปปลอด ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านพล า สพป.พช.๑   
๒. โรงเรียนบ้านคลองสาร  สพป.พช.๑  พิจารณารับย้าย  นายวิชัย  วิสาระโภชน์  ต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งแค  สพป.พช.๑  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน  ๓  ราย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา) 
1. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  สพป.พช.๒ พิจารณารับย้าย นายกิตติชัย  ด้วงธรรม  ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกลาง สพป.พช.๒   

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (รับย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา) 
1. โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.พช.๒ พิจารณารับย้าย นายสมชาย  เรืองแสง  ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่  สพป.เลย เขต ๒    

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ย้ายกรณีพิเศษ) 
1. โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน สพป.พช.๒ พิจารณารับย้าย นางสาวกนกพร  จันทรสุกรี     

ต าแหน่งผู้บริหารสถาน โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ สพป.พช.๓   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  ๑  ราย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา) 
1. โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป.พช.๓ พิจารณารับย้าย นายสมนึก  บุญทั่ง  ต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง สพป.พช.๓ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.13 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศต าแหน่งว่าง ไปต่างจังหวัด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าขอ    
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศต าแหน่งว่าง ไปต่างจังหวัด  ตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นายกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูนพานิช ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน   

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2554                   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2556             
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
              2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2.4  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559   
เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.5  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559                    
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.6  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559         
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       2.7  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศ ต าแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด ราย นายกิตติศักดิ์   เพ่ิมพูนพานิช ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนล าสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี ตาม
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศ    ต าแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
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๖๗ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบค าร้องขอย้าย คุณสมบัติและ
เอกสารประกอบของผู้ขอย้ายแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สมควรให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รายนายกิตติศักดิ์   เพิ่มพูนพานิช ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน 
ให้ส่งค าร้องขอย้ายไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี 

5. การวิเคราะห์และความเห็นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไปต่างจังหวัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 ราย คือ นายกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูนพานิช ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้าน 
บึงนาจาน 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นายกิตติศักดิ์ เพ่ิมพูนพานิช ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียน
บ้านบึงนาจาน ขอย้ายไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี  โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   
ราย นายกิตติศักดิ์ เพ่ิมพูนพานิช ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ขอย้ายไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.14 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
      ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านกกจั่น       

2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9  ลงวันที่   29   กรกฎาคม   2554 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
        3.1 นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 332,510 บาท เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 
2525 อายุ 36 ปี วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วย
ร้ายแรง เป็นมะเร็งข้อกระดูก ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนในศูนย์มะเร็งกระดูกเฉพาะทางในโรงเพยาบาล
รามาธิบดี/ธรรมศาสตร์ เพ่ือสะดวกต่อการรักษาตัว จึงยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
        3.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               ข้อ ข การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                  
                             2. การย้ายกรณีพิเศษ                                                                                      
                           2.1 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      เห็นควรอนุมัตสิ่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านกกจั่น  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ค าร้องขอย้ายแนบท้าย) 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๖๙ 

๗. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติใหส้่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 



๗๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.15   ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์                        
ขอย้ายกรณีพิเศษ   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ านวน      
2  ราย   

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 
          2.2  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                      
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
          2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ก าหนดวิธีการย้ายข้าราชการครู  จ านวน 3 วิธ ี ได้แก่ ย้ายกรณีปกติ  ย้ายกรณีพิเศษ และย้ายเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ  คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีพิเศษ เพ่ือดูแลบิดา  มารดา หรือคู่สมรส  ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง ดังนี้ 

(1) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดา 
มารดา หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง 

(2) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้อง 
รักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
           2.4  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5  ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2559                                                   
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน                    
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดให้  อกศจ. เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู                            
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 นางอารยา  ทานิสุทธิ์  วฒุิ ศศ.บ. วิชาเอกรัฐศาสตร์   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ขอย้ายกรณีพิเศษ  ด้วยเหตุผลดูแลมารดา  ซึ่งเจ็บป่วย ด้วย
โรคหัวใจ โรคกระดูกทับเส้นประสาท  ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 3.2 นางนงเยาว์  นามทองดี  วุฒิ ค.บ.  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ขอย้ายกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผลดูแลมารดา  ซึ่งเจ็บป่วย 
เป็นโรคไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40   
            3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
                             3.3.1   อัตราก าลังตามกรอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน      20   ต าแหน่ง                                     
                             3.3.2    มีผู้ครองต าแหน่ง                           จ านวน       7   ราย  
                             3.3.3    ต าแหน่งว่างมีอัตราเงินเดือน              จ านวน       6   ต าแหน่ง 
                             3.3.4    ต าแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน           จ านวน       7   ต าแหน่ง 

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%208%20ลว.%205%20ก.ค.%202549.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%208%20ลว.%205%20ก.ค.%202549.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20%20มิ.ย.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20%20มิ.ย.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20%20มิ.ย.%202559.pdf
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4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ  จ านวน  2  ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด และมีต าแหน่งว่าง สามารถรับย้ายได้ จึงเสนอขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและ                       
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 40 จ านวน 2 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามข้อ 5 
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ 
จ านวน 2 ราย คือ 
  1. นางอารยา  ทานิสุทธิ์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอย้ายกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผลดูแลมารดา ซึ่งเจ็บป่วย ด้วยโรคหัวใจ โรคกระดูกทับ
เส้นประสาท  ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
  2. นางนงเยาว์  นามทองดี  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอย้ายกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผลดูแลมารดา ซึ่งเจ็บป่วย เป็นโรคไขมันในเส้นเลือด 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

ระเบียบวาระที่ 6.16  ขออนุมัติประกาศต าแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                              ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
                           การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
.................................................................................................................................................................. 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติประกาศต าแหน่งว่างของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง  
รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป คือ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ38  กลุ่มนโยบายและแผน 
ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ านวน 1 ต าแหน่ง   

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.3 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง   การศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
          2.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้  
ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
          2.5 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535                          
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน 
          2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.7  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 มีต าแหน่งว่าง ที่ มี อัตราเงิน เดือน   
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 38 กลุ่มนโยบายและแผน 
เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งว่างที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ขอลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561   
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๗๓ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 มีต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการว่าง  
ที่มีอัตราเงินเดือน ต าแหน่งเลขที่ อ38 กลุ่มนโยบายและแผน เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
           สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติประกาศต าแหน่งว่างของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือรับเปลี่ยน
ต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ38  กลุ่มนโยบายและ
แผน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1 ต าแหน่ง 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติประกาศต าแหน่งว่างของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย 
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป คือ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ38  กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และ
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  
ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติประกาศต าแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ38  กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ตามเสนอ    
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ระเบียบวาระที่ 6.17 ขออนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                              ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) มาด ารงต าแหน่ง 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
             1.1 ต าแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายใน  ระดับช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขที่ อ50 
                   (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) 
             1.2 ต าแหน่งนักวชิาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ43 และ อ44 
             1.3 ต าแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ51 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.3 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552            
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง  การศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้  
ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
          2.5 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535                          
เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรือน 
          2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.7 ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรือ่งการจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
          2.8  ประกาศต าแหน่งว่าง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ
ช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2561            

2.9 ประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 
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            2.10  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

                   3.1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ50  (ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) หน่วยตรวจสอบภายใน 
                        3.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) ฯ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2561  
                           3.1.2  มีผู้ยื่นค าขอย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ50 (ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)  จ านวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ ต าแหน่งและสังกัดเดิม ขอย้ายไปด ารงต ารงต าแหน่ง หมาย
เหตุ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขที่ 
อัตรา

เงินเดือน 
ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขที่ 
1 นางรัศมี   

       สุวาชาติ 
นักวิชาการเงินและ
บัญชชี านาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสนิทรัพย ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ9 52,350 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดบัช านาญการพิเศษ  
หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ50  

                        3.1.3 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ มติที่ประชุมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  
                        3.1.4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง  ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญและแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2560   
                    “  ข้อ 2  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
                          ข้อ 3  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัด
เรียงล าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” 



๗๖ 

                         3.1.5 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ค าสั่ง สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 505/2561 ลงวันที่  30 พฤศจิกายน 2561  และตั้งกรรมการพิจารณาจัดเรียงล าดับตามผล
การประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 506/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
ซึ่งคณะกรรมฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2561 ผลการพิจารณา  
มีมติให้ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางรัศมี  สุวาชาติ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 

                       3.2  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
                         1) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ43  
และ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                         2) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ   
ต าแหน่งเลขท่ี อ51  

                           3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่าง 
เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย ฯ  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  
                               3.2.2  มีผู้ยื่นค าขอย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
จ านวน  2  ราย รายละเอียด ดังนี้  
 

ที่ ต าแหน่งและสังกัดเดิม ขอย้ายไปด ารงต ารงต าแหน่ง หมาย
เหตุ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขที่ 
อัตรา

เงินเดือน 
ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขที่ 
1 นางบัวผนั  

             มีทอง 
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
สพม.เขต 40 

อ39 36,850 นักวิชาการศึกษา  
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

อ43 หรือ 
อ44 

 

2 นางกานต์พิชชาภัทณ ์
          คนสมบูรณ์   

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

อ43 19,690 นักวิชาการศึกษา  
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

อ43 หรือ 
อ44 

 

                             
                     



๗๗ 

  3.2.3 มีผู้ยืน่ค าขอย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวชิาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
จ านวน  2  ราย รายละเอียด ดังนี้   
 

ที่ ต าแหน่งและสังกัดเดิม ขอย้ายไปด ารงต ารงต าแหน่ง หมาย
เหตุ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขที่ 
อัตรา

เงินเดือน 
ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง

เลขที่ 
1 นางทพิหทัย   

        เพชรผึ้ง 
นักวิชาการเงินและ
บัญชปีฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสนิทรัพย์  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

อ16 40,630 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

อ51  

2 น.ส.ชุติพร  
ประเสริฐทรัพย ์

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ48 25,350 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

อ51  

 

                        3.2.4 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ มติที่ประชุมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  
                        3.2.5 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง  ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญและแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2560   
                    “  ข้อ 2  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
                          ข้อ 3  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัด
เรียงล าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” 
                          3.2.6  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ค าสั่ง สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 507/2561 ลงวันที่  30 พฤศจิกายน 2561  และตั้งกรรมการพิจารณาจัดเรียงล าดับตามผล
การประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 508/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
ซึ่งคณะกรรมฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2561 ผลการพิจารณา  
มีมติดังนี้ 
                               1) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯ มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 43 และ อ44                        

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 

2 

นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ 
นางบัวผัน  มีทอง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
สพม.เขต 40 

                               



๗๘ 

    2) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 51 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 

 

นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย์ 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ  
 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 
ธันวาคม  2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติรับย้าย เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามข้อเสนอ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
  

ที่ ต าแหน่ง/สงักัด ต าแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับยา้ย 
/เปลี่ยนต าแหน่ง   

ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่ง 
/สังกัดเดิม 

ต าแหน่ง
เลขที ่

หมาย
เหตุ 

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับช านาญการพิเศษ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ50 นางรัศมี  สุวาชาต ิ นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการพิเศษ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

อ9 รับย้าย 

2 นักวิชาการศึกษา 
ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ43 นางกานต์พชิชาภัทณ์ 
           คนสมบูรณ ์

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

อ43 รับย้าย 

3 นักวิชาการศึกษา 
ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ44 นางบัวผนั  มีทอง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
สพม.เขต 40 

อ39 รับย้าย 

4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ51 นางสาวชุติพร  
     ประเสริฐทรัพย ์

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

อ48 รับย้าย 
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) มาด ารงต าแหน่งในสังกัด  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
             5.1 สมควรรับย้าย ราย นางรัศมี  สุวาชาติ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ50  (ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) หน่วยตรวจสอบภายใน 
            5.2 สมควรรับย้าย ราย นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
             5.3 สมควรรับย้าย ราย นางบัวผัน มีทอง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
             5.4 สมควรรับย้าย ราย นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย์ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ51 หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 
 

8. มตทิี่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ตามมาตรา 38 ค.(2) มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
จ านวน 4 ราย คือ 

  1. รับย้าย นางรัศมี  สุวาชาติ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ50  (ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) หน่วยตรวจสอบภายใน 
              2. รับย้าย นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
               3 . รับย้ าย  นางบั วผั น  มีทอง ต าแหน่ งนั กวิช าการศึ กษาปฏิ บั ติ การ สั งกัดส านั ก งาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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               4. รับย้าย นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย์ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ51 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ระเบียบวาระท่ี 6.18 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต าแหน่งบุคลากร 
                            ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ในสังกัด  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
     ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งว่าง (ภายใน) ตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เสนอ จ านวน 6 ต าแหน่ง 
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
   หนังสือที่ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าร าชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38ค (2) ว่าง จ านวน 6 ต าแหน่ง ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
2 เรื่อง ประกาศต าแหน่งว่างคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 
  1) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ8  
(ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)  

 2) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ31  
(ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 

    3) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 38  
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  
    4) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ22  
    5) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ49  
    6) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ16 
              3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38ค(2) ยื่นค าร้องขอย้ายตามประกาศฯ ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
       1) นางสุกัญญา  ชุมวงค์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 8 (ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
    2) นางสาวกนกชณก  มาทรัพย์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ 
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ31 (ผอ.กลุ่มนโยบายและ
แผน) 
       3) นางดวงดาว  ยศสุนทร ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ38 (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
       4) นางเบญจวรรณ  เพชราภรณ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ22 
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       5) นางอัจฉรา  แก้วกอง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ๔๙ 
   3.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค(2) (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560) ได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้ ดังนี้ 
        3.3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
       3.3.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับท่ีจะแต่งตั้ง 
    3.3.3 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
        3.3.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3.3.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       3.3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
 ทั้งนี้ ต าแหน่งที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และมิใช่เป็น
ต าแหน่งรอการเลิกหรือยุบ หรือต าแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ(คปร.) ก าหนด หรือต าแหน่งที่สงวนไว้ 

 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 ที่ 359/2561  สั่ง  ณ  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการฯ  ได้ประชุมพิจารณาแล้ว เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติ ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง 

เลขที่ 
พิจารณารับย้าย... หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี อ8 นางสุกัญญา  ชุมวงค์ คุณวุฒิตรงมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีผู้ยื่นรายเดียว 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ31 นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ คุณวุฒิตรงมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีผู้ยื่นรายเดียว 

3 นักวิชาการศึกษา อ38 นางดวงดาว ยศสุนทร คุณวุฒิตรงมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีผู้ยื่นรายเดียว 

4 นักทรัพยากรบุคคล อ22 นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์ คุณวุฒิตรงมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีผู้ยื่นรายเดียว 

5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อ49 นางอัจฉรา แก้วกอง คุณวุฒิตรงมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีผู้ยื่นรายเดียว 

6 นักวิชาการพัสดุ อ16 - ไม่มีผู้สมัคร -  
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้ง 5 ราย 

 4.2 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ16 ทีไ่ม่
มีผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ด าเนินการคัดเลือกในคราวต่อไป 

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
           สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี้ 

5.1 พิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 5 ราย  

5.2 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ16 ที่ไม่มี    
ผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ด าเนินการคัดเลือกในคราวต่อไป 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2  โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

 
8.  มติที่ประชุม :  1. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 
5 ราย คือ 
   1) นางสุกัญญา  ชุมวงค์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ ให้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 8 (ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
   2) นางสาวกนกชณก  มาทรัพย์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ให้
ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ31 (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 
   3) นางดวงดาว  ยศสุนทร ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ38 (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
   4) นางเบญจวรรณ  เพชราภรณ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ให้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง นักนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ22 
       5) นางอัจฉรา  แก้วกอง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ๔๙ 
          2. อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ16 ที่ไม่มีผู้ยื่น   
ค าร้องขอย้าย ด าเนินการคัดเลือกในคราวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6.19 ขอความเห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)  ราย นางยุพิน  สังเกตุ   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕58) ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ านวน 1 ราย คือ นางยุพิน  สังเกตุ    
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1 ค าสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 “ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ านาจหน้าที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
                2.2 ค าสั่ง คสช.ที่ ๑6/๒๕60 ลงวันที่ 21 มนีาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขค าว่า“ขั้นเงินเดือน”        
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน”ทุกแห่ง    
               2.3 มาตรา 23 (3)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม “ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) มีอ านาจและหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
               2.4 มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ   
ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  “มาตรา 73  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาฯ โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
                        การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็น
หลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
    หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.” 
  “มาตรา 81  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือวิจัย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม” 



๘๕ 

               ๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘       
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๒.4  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๒.5 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       2.6  ค าพิพากษา  คดีหมายเลขด าที่ บ.12/2559    คดีหมายเลขแดงที่ บ.28/2561                     
ศาลปกครองพิษณุโลก  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561  ระหว่าง นางยุพิน  สังเกตุ  ผู้ฟ้องคดี ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ผู้ถูกฟ้องคดี 
       2.7  มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2561 มีมติให้ปฏิบัติตามค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.12/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.28/2561  ศาล
ปกครองพิษณุโลก ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ที่ 633/2558 เรื่อง  เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558  เฉพาะราย  นางยุพิน  สังเกตุ  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งโรงเรียนบ้านล านารวย ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
นางยุพิน สังเกตุ  ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  และมีค าสั่งเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของ นางยุพิน  สังเกตุ  ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

๓.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2561   มีมติให้ปฏิบัติตามค าพิพากษา  คดีหมายเลขด าท่ี บ.12/2559   คดีหมายเลขแดงที่ บ.28/2561    
ศาลปกครองพิษณุโลก ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ 633/2558  เรื่อง  เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558  เฉพาะราย  นางยุพิน  สังเกตุ  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  แจ้งโรงเรียนบ้านล านารวย ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของนางยุพิน สังเกตุ  ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  และมีค าสั่ง
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ นางยุพิน  สังเกตุ  ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีหนังสือแจ้งโรงเรียนบ้านล านารวย      
ให้ปฏิบัติตามค าพิพากษา ตามหนังสือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ลับ ที่ ศธ 04108/140 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2561  และโรงเรียนบ้านล านารวย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของนางยุพิน สังเกตุ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  ใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   และเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ นางยุพิน สังเกตุ  
จ านวน 0.5  ขั้น (ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้  80.60) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)  ราย นางยุพิน  สังเกตุ และได้ประชุมพิจารณาเม่ือวันที่ 3  
ธันวาคม 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 0.5 ขั้น ตามท่ี
โรงเรียนเสนอขอ  
 

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2022%20พ.ค.%202558.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2022%20พ.ค.%202558.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2022%20พ.ค.%202558.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/กฎ%20กคศ.%20ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20พ.ศ.%202550.pdf


๘๖ 

๔.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้ตรวจสอบแล้ว  สมควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)  ราย นางยุพิน  สังเกตุ  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน  0.5  ขั้น         
 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) จ านวน 1 ราย คือ นางยุพิน  สังเกตุ   

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) จ านวน 1 ราย คือ นางยุพิน  สังเกตุ  ตามข้อ 5 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8. มตทิี่ประชุม : เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2558) ราย  นางยุพิน  สังเกต ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 0.5 ขั้น ตามเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

ระเบียบวาระท่ี 6.20  ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
            ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  

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

๑. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 1 อัตรา แทนผู้ขอ
สละสิทธิ์  และตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และ กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จ านวน 
2 อัตรา ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ. พิจิตร รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา 

๒. กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗        
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

๒.3 หนังสือส านักงาน สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐4009/ว3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561               
เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
 ๒.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 ๒.5 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๒.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรือ่ง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
 ๒.7 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561                    
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล                  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561   

๓ รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

          3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ แล้วปรากฏว่า มี
ต าแหน่งว่าง ดังนี้ 

      - บัญชี ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  
ล าดับ 

ที่ 
สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/

สาขาวิชาเอก 
จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียน  หมายเหตุ  

1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาษาไทย 1 บ้านใหม่วังตะเคียน   

รวม 1   
      

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.6%20ทับ%20ว%205%20ลว.%206%20มิ.ย.%202561.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.6%20ทับ%20ว%205%20ลว.%206%20มิ.ย.%202561.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.6%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2026%20ก.ค.%202561.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.6%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2026%20ก.ค.%202561.pdf


๘๘ 

 - บัญชี ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
 

ล าดับ 
ที่ 

สพท.  กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จ านวน 
(อัตรา) 

โรงเรียน  หมายเหตุ  

1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ศิลปศึกษา 1 บ้านหนองใหญ่  
รวม 1   

2 สพม. 40 ศิลปศึกษา 1 ซับสมบูรณ์วิทยาคม   
รวม 1   

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

ล าดับ 
ที ่

กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

ผู้สอบ 
แข่งขันได้ 

บรรจุแล้ว 
ครั้งที่ 1 - 3 

คงเหลือ ขอบรรจุ 
ครั้งที่ 4 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย   52 34 15 1  
รวม 52 34 15 1  

      
         ๓.3 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์             
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ขอใช้บัญชีจาก กศจ.พิจิตร) ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที ่

กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

ผู้สอบ 
แข่งขันได้ 

บรรจุแล้ว 
ครั้งที่ 1 – 

3 

คงเหลือ ขอบรรจุ 
ครั้งที่ 4 

หมายเหตุ 

1 ศิลปศึกษา 2 - 2 2  
รวม 2 - 2 2  

 
        3.4 รายชื่อผู้สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ล าดับที ่

โรงเรียน อ าเภอ สพท. หมายเหตุ 
สอบได ้

 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย      

1 นางสาววนิดา   ปิยา 38 บ้านใหม่วังตะเคียน วังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

 กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา      

2  นางสาวจฑุารัตน์  มีบุษยา 1 ซับสมบูรณ์วทิยาคม วิเชียรบุรี สพม. 40  

3 นางสาวธชัวิภา  สุขเกษม 2 บ้านหนองใหญ่ ชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
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๔. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 และตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ตามข้อ 3.4 ทุกราย 
       ๔.๒ สมควรอนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

      ๔.๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  กรณี เรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิทธิ์ได้รั บการบรรจุและ
แต่งตั้งในล 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  กรณีที่ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์  ให้ขอใช้จากบัญชีของ                   
กศจ.อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
             ๔ .๒ .4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ งที่ ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้                  
เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

     4 .2 .๕  ให้ ผู้ มี อ าน าจสั่ งบ รรจุ และแต่ งตั้ งต ามมาตรา 53  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๖. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1 และ 4.2 ตามข้อ 5 โดย
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

๗. มติที่ประชุม :  
 1. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ จ านวน 3 ราย คือ 

1) นางสาววนิดา   ปิยา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน  
2) นางสาวจุฑารัตน์  มีบุษยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม  
3) นางสาวธัชวิภา  สุขเกษม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  

 ๒. อนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
      ๒.1 ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 

และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในล าดับ
ถัดไป 



๙๐ 

      ๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อนเข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และประสงค์ขอย้ายโดยผลการ
สอบแข่งขนัได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 
           2.3  กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.อื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
             ๒.4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นต าแหน่ง   
ครูผู้ช่วย ทุกราย 

     2.๕ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

ระเบียบวาระท่ี 6.21  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ  

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

1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  กรณี พิ เศษ ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 เสนอ จ านวน 1 ราย                 
คือ  นางกนกวรรณ  แปงใจ  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3   

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2551 
          2.2  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                      
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
          2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้ก าหนดวิธีการย้ายข้าราชการครู  มี 3 กรณี  
ได้แก่ ย้ายกรณีปกติ ย้ายกรณีพิเศษ และย้ายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ คุณสมบัติผู้ขอย้าย
กรณีพิเศษ เพ่ือดูแลบิดา  มารดา คู่สมรสหรือบุตร  ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ ดังนี้ 

(1) ผู้ขอย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์         
แผนปัจจุบัน แล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     นางกนกวรรณ แปงใจ  วุฒิ ค.บ. วิชาเอกชีววิทยา ศษ.ม. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  ต าแหน่งครู  
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยเหตุผล        
เพ่ือดูแลบุตรชายอายุ 2 ขวบ ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่อัณฑะ  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการครูและบุคลากร                               
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย นางกนกวรรณ แปงใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
จึงเสนอขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู รายดังกล่าวไปด ารงต าแหน่งครู 
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและ                       
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ นางกนกวรรณ แปงใจ ต าแหน่งครู โรงเรียน   
บ้านตะกุดไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียน     
เมืองราดวิทยาคม 

  



๙๒ 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่   
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ นางกนกวรรณ แปงใจ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โดยผ่าน 
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8. มติที่ประชุม :  อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ            
นางกนกวรรณ แปงใจ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๒๒ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา     
                              สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง                 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีต าแหน่งว่างที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ เสนอ  รวมทั้งสิ้น ๕4 อัตรา  ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน    ๑๕  อัตรา 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ านวน      ๒  อัตรา 
 ๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ านวน    ๓6  อัตรา 
 ๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน     ๑   อัตรา 

 
2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

      ๒.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                2.3 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๔๐                                
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ข้อ ๕ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือก 

      ๓.๒ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๗๔๔๐                
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561 แจ้งก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก   ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
๒. รับสมัคร   วันพฤหัสที่  ๓ - วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
๔. สอบข้อเขียน ภาค ก    วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
    ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ภายในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
    และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค 
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๙๔ 

๖. ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    ๖.๑ ประเมินประวัติและประสบการณ์  ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม – 
    ๖.๒ ประเมินผลงาน    วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    ๖.๓ ประเมินศักยภาพ 
๗. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและสัมภาษณ์ 
๘. ประกาศผลการคัดเลือก   ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    /การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
๙. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ ตามวันที่ สพฐ. ก าหนด 
    และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๑๐. แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ตามวันที่ สพฐ. ก าหนด 
๑๑. ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผล ๑ ปี 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑,เขต ๒, เขต ๓ และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้เสนอรายละเอียดต าแหน่งและอัตราว่างมายังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการคัดเลือก จ านวน ๕๓ อัตรา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต ๒,  
และ เขต ๓ รายงานข้อมูลต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมี
ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือขอความเห็นชอบ กศจ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
           สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี้ 

5.๑ ขออนุมัติประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๕4 อัตรา ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน    ๑๕  อัตรา 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ านวน      ๒  อัตรา 
 ๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ านวน    ๓6  อัตรา 
 ๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน      ๑  อัตรา 

5.๒ ขอความเห็นชอบ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 39 อัตรา 
 ๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน     ๖   อัตรา 
 ๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ านวน    ๓0  อัตรา 
 ๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ านวน     ๓   อัตรา 
          5.๓ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑             
ตามปฏิทินและหลักเกณฑ์การด าเนินการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 
          5.๔ มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 



๙๕ 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่   
๑2/256๑  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  256๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.1 - 5.4 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๕4 อัตรา ดังนี้  
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน    ๑๕ อัตรา 
 ๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ านวน      ๒ อัตรา 
 ๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ านวน    ๓6  อัตรา 
 ๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน      ๑ อัตรา 

๒. เห็นชอบประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 39 อัตรา ดังนี้ 
 ๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน     ๖ อัตรา 
 ๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ านวน   ๓0 อัตรา 
 ๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ านวน     ๓ อัตรา 
          ๓. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
ปฏิทินและหลักเกณฑ์การด าเนินการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด โดยก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ลงนามในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ตามความจ าเป็น   
และเหมาะสม แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.2 จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์เหมาะสมเป็นผู้ออกข้อสอบและประมวลผล ภาค ก 
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 
          4. การประเมิน ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มอบให้คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) เป็นผู้ประเมินและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ข ในวันพฤหัสบดีที่  
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.) เป็นผู้ลงนามในประกาศ   
          5. การประเมนิ ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง มอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (กศจ.) เป็นผู้ประเมิน (สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที ่๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
          6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการข้ึนบัญชี (ผู้ผ่าน ภาค ก ข และ ค) ให้ประกาศภายใน     
วันจันทร์ที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ โดยผูว้่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.) เป็นผู้ลงนามในประกาศ    
           

 



๙๖ 

         ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที ่๖.23  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ ระเบียบวาระที ่๖.24 การพิจารณารายงานการด าเนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
ระเบียบวาระการประชุม (ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม หลังจากนั้น
ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ)  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้   
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์          ประธานกรรมการ 
     (นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์)  
 2. ผู้แทนส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         กรรมการ 
               (ว่าที่พนัตรีด าริห์  ติยะวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัด 
     ผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)        
 3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        กรรมการ 
    (นายพันธ์ศักดิ์  ค าโสม รองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ ์
     ผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์) 
 4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               กรรมการ 
     (นายดิเรก  ต่ายเมือง)  
 5. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          กรรมการ  
     (นายบัณฑิต  ครุฑางคะ) 
 6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                        กรรมการ      
              (ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระยูร  ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 

7. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
    (นายวฒุิชยั  โรจนท์ิพยรัก) 

 8. ผู้แทนองค์กรวิชาชพี        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (นายพสิิษฐ์  วฒันวิทูกูร)  
 9. ผู้แทนภาคประชาชน                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
     (นายจลุพงษ์  คุน้วงศ์) 
 10. นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     11. นายสมาน  ปางวชัรากร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์               กรรมการและเลขานุการ 
       (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
 13. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                              ผู้ช่วยเลขานุการ       
       (ว่าที่พนัตรีประหยัด  แก่นชา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอวยชัย  ทองหาร   นิติกรช านาญการพิเศษ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 ๒. นางสาวมาลินี  วงศ์ค าลือ  นิติกรช านาญการ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 3. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร   นิติกรช านาญการพิเศษ สพป.พช.2 
 4. ร.ท.มนตรี  หนูทอง   นิติกรปฏิบัติการ สพป.พช.2 



๙๗ 

กรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. การบริหารจัดการขยะ (Zero Waste) 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะให้แต่ละสถานศึกษาได้
ด าเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นในลักษณะของนโยบายการบริหารจัดการ การส่งเสริมความรู้ 
การปลูกฝัง ให้กับนักเรียน เป็นต้น และมีการประกวดสถานศึกษาที่ด าเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการขยะได้
ยอดเยี่ยมเพ่ือรับรางวัลและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ    

ที่ประชุม :  รับทราบ และให้รายงานความคืบหน้าให้ทราบในคราวต่อไป   

เลิกประชุมเวลา    16.00 น. 

      

     ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางชาลิตา  กระต่ายทอง) 
                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                                

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

     ว่าที่พันตรี         
           (ประหยัด  แก่นชา) 
                     รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายภูวนาท  มูลเขียน)               
                        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 


