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16. นางสาวจำลอง พินเมือง
17. นางน้อมจิตต์ หนูทอง
18. นางณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว
19. นางสาวยมลพร หมื่นสาย
20. นางแพรวพรรณ แก้วยม
21. นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์
22. นายพิชิตชัย อนนท์
23. นางอัมพร จันทรางกูล
24. นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร
25. นางอัมพร เกลี้ยงประดับ
26. นางสาวกัญญาภัค จันทา
27. นายศุภชัย รัววิชา

ผู้อำนวยการ สพป.พช.2
รองผู้อำนวยการ สพป.พช.1
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิชาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่คุรุสภา ศธจ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่คุรุสภา ศธจ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่คุรุสภา ศธจ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.1
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.1
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.1
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.3
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.3
นักทรพัยากรบุคคล สพป.พช.3
นักทรัพยากรบุคคล สพม.40
นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. 40

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค
17 (รองประธานกรรมการ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าว
เปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จำนวน 27 คน เข้าร่วม
ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ภาพรวมการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและ
ภารกิจที่สำคัญต่างๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อไปดำเนินการ และในบทบาทของ กศจ. จะเป็นงานเชิงนโยบาย เช่น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด การบริหารจัดการภาพรวมแทนทุกหน่วยงาน เป็นต้น
ที่ประชุม : รับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖2
1. ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เนื่องจาก
พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ในระเบียบวาระที่ 6.17 ขอความเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนตำแหน่งว่าง
ที่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปกำหนดในตำแหน่งว่างไม่มีอัตรา
เงินเดือนที่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
หน้า 113 ข้อ 8. มติที่ประชุม จากเดิม ให้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม
แนวทางต่อไป แก้ไขเป็น ให้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงาน สพฐ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้อ 3.4
ต่อไป นอกนั้นคงเดิม
2. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2562 เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2562
ให้กับคณะกรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุป
มติที่ประชุมครั้งที่ 8/2562 ระเบียบวาระที่ 4 ,๕ และ ๖ ดังนี้
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

4.1

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รับทราบ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

4.2

หลักเกณฑ์การของบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอื่น

5.1

รับทราบ
ให้ ย กเลิ ก การรั บ ทราบ/เห็ น ชอบ โครงการของ
สถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่
เสนอขอรั บ เงิน อุ ด หนุ น จากองค์ ก ารปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในการ
ประชุม ครั้งที่ ผ่ านมาทั้ งหมด โดย องค์ การบริห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะส่ ง คื น โครงการของ
สถานศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน
สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ และให้
ดำเนินการดังนี้

๗
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตาม
แนวทางของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ที่ ศธ 04003/6 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำกรอบความร่วมมือที่อาจ
เป็นแผนในภาครวมหรือเฉพาะกิจ (ด้านบุคลากร, ด้าน
วิชาการ และด้านอาคารสถานที่) โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (โอน
อำนาจมาที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) และ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับการช่วยเหลือ
ความขาดแคลน ความต้องการของสถานศึกษาในภาพ
รวมของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา
2) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะ
กรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของสถาน
ศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน ตามแนวทางข้อ 1) ทั้งนี้ให้
เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาขอ รับ
การสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการ
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำบัญชีสรุปราย
ชื่อสถานศึกษาพร้อมชื่อโครงการ และโครงการที่
สถานศึกษาขอรับการสนับสนุน (ฉบับจริง 1 ชุด และ
สำเนา 1 ชุด) โดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/
พร้อมรายงานการประชุม ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามกำหนดการข้างต้น
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอโครงการ
ต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะกรรมการศึกษาธิการตามลำดับ ทั้งนี้ ให้เชิญผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สถานศึกษาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมพิจาณาให้
ความเห็นชอบ ตามกำหนดการข้างต้น
5) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอโครงการของ
สถานศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา(ฉบับ
จริง) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกำหนดการ
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5.2

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

5.3

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.1

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
ขออนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทย
ฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒
และ ๓)

6.2

6.3

6.4

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นหลักการสาระสำคัญของยุทธศาสตร์และ
แนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์แผนพัฒนา
การศึ กษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัด เพชรบู รณ์
โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอ
หน่ ว ยงานทางการศึ กษา เพื่ อ พิ จารณาค่าเป้ าหมาย
ของตัว ชี้ วัด ให้ มีค วามเหมาะสม สอดคล้ องกับ แนว
ทางการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ
ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ.2563-2565)
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ และ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (ฉบั บ
จั ด ทำคำของบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ) และ
น ำเสน อให้ คณ ะกรรมการศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์พิจารณา ในคราวประชุมครั้งถัดไป
1. เห็ น ชอบการเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน จำนวน
7 โรงเรียน
2. โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วและไม่มี
หน่วยงานใดขอใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้ดำเนินการส่งคืน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ กรณีพบปัญหาในการส่งคืน
ให้รายงาน กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบ
อนุ มั ติ ตั้งคณะกรรมการประเมิ น ข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ
การ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 20 ราย

อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ของคณะกรรมการและให้
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ
๓) ราย นางฤทั ย รั ช ภู ผั น ผิ น ครู โ รงเรี ย นวั ง พิ กุ ล
พิทยาคม อำเภอบึงสามพัน
ขออนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และ
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึก ษา เพื่ อเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะชำนาญการ
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ พิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 , 2) จำนวน 3 ราย
การพิเศษ
ขออนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินข้าราช อนุ มั ติ ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ข้ า ราชการครูแ ละ
การครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จำนวน 3 ราย
(ประเมินด้านที่ ๓)

๙
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

6.5

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

1. อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษ า
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้าน
ที่ ๓) จำนวน 25 ราย ดังนี้
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 19 ราย
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 3 ราย
- ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 3 ราย
2. อนุ มั ติ ให้ ผู้ ผ่ านการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
(ด้านที่ ๓) เลื่ อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญการ
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 19 ราย

6.6

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

เห็ น ชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น เตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน 16 ราย

6.7

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

6.8

6.9

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินการ
เตรี ยมความพร้ อมและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม สำหรั บ ทำ
หน้ าที่ พัฒ นาและประเมินผลการปฏิ บัติต นและการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย
ขออนุ มั ติ ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร 1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ช่วยราชการ ราย นางจันทร์แรม พานา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยา
ต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วย
คม อำเภอหล่มเก่า ช่วยราชการต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วย
ที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมเขต 40
กลับไปตรวจสอบข้อมูลอัตราตำแหน่งว่างทั้งหมดเพื่อ
พิจารณาตัดย้ายให้ลงในตำแหน่งว่างแทนการให้ช่วย
ราชการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนที่มีอัตรา
ตำแหน่งแต่ขอไปช่วยราชการที่อื่น
ขออนุมตั ิส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
อนุ มั ติ ส่ ง คำร้ อ งขอย้ า ยข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทางการศึ กษา ราย นายยรรยง รุ่งระวี ตำแหน่ งครู
กรณีพิเศษ ไปต่างจังหวัด
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
(ต่างจังหวัด) ตามคำร้องขอของตนเอง

๑๐
ระเบียบวาระ

เรื่อง

6.10

ขออนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

6.11

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

6.12

6.13

มติที่ประชุม

อนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวลี มีภู่ ตำแหน่งนัก
จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญ
การพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ)

1. อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับ
ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
2. กรณี ที่ ดำเนิ นการตามข้ อ 1 แล้ วมี ตำแหน่ งว่ าง
อนุ มั ติ ให้ ดำเนิ นการประกาศตำแหน่ งว่ างเพื่ อ รั บ โอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละ
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภท อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง
วิชาการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ ให้ ดำรงตำแหน่ง ที่ มีประสบการณ์ ประเภทวิช าการ
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ตำแหน่ งนักประชาสั ม พัน ธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ตำแหน่งเลขที่ อ 6 เป็นการเฉพาะราย มีผลตั้งแต่วันที่
เป็นการเฉพาะราย
ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
แก้ไขการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลัง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อนุ มั ติ แ ก้ ไ ขคำสั่ ง การกำหนดตำแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบู รณ์ ที่ 489/2561 ลงวัน ที่ 30 สิ งหาคม
2561 ลำดับที่ 5 รายนายวันชั ย ศรีเหนี่ยง จากเดิม
กำหนดให้ ด ำรงตำแหน่ งนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ5 แก้ไขเป็ น กำหนดให้
ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ งเลขที่ อ5 โดยปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ ง
เป็น ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการชั่วคราว

๑๑
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

เมื่อว่างลงให้ กำหนดเป็นตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
6.14

ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)

อนุ มั ติ รั บ โอน นายกฤษณะพงศ์ มี นุ่ น ตำแหน่ ง
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนชำนาญการ กลุ่ ม
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก ารพั ฒ น าภ าค เห นื อ สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มาดำรง
ตำแหน่ งนั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40

6.15

ขออนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับ
รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ สิ้น
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลัก เกณฑ์แ ละ
เงื่อ นไขในการจัด สรรคืน อัต ราของ ก.ค.ศ. และ
คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลั งคน
ภาครัฐ (คปร.) ที่กำหนด ดังนี้
1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 138 ตำแหน่ง/อัตรา
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 106 ตำแหน่ง/อัตรา
3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 116 ตำแหน่ง/อัตรา
4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 จำนวน 74 ตำแหน่ง/อัตรา

6.16

ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน(ตำแหน่งว่าง)ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไป
กำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีอัตรา
กำลัง ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อนุมัติ ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ตำแหน่ ง
ว่าง) ข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาและ
อั ต ราเงิน เดื อ นข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั ง เกิ น เกณฑ์ ไ ป
กำหนดตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำ
กว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 7 อัตรา

๑๒
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มติที่ประชุม

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับ
ศึกษา เพื่อใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
บรรจุแต่งตั้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านซำม่วง ตำแหน่งเลขที่ 6757 บรรจุ
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตำแหน่งเลขที่ 5881 บรรจุ
สาขาวิชาเอกปฐมวัย
ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
1. อนุมัตบิ รรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.
ผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ จำนวน 23 ราย
เพชรบูรณ์
2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต าม
ประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน
ได้ และผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ดังกล่ าวไม่ป ระสงค์เข้ารับ การ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ เรีย ก
บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในลำดับถัดไป
๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
อยู่ก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต ำ แ ห น่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ ข อย้ า ยโดยผลการสอบแข่ งขั น ได้ เมื่ อ ผู้
สอบแข่ ง ขั น ได้ ด ำเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
หลั กเกณฑ์ และวิธีการจากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ดแล้ ว ให้
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดำเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ
กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.4 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ทุกราย
2.5 ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง

๑๓
ระเบียบวาระ

6.19

6.20

๗

เรื่อง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
ไปต่างจังหวัด (คำร้องขอย้ายฯ ระหว่าง
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562)
เรื่องอื่นๆ

มติทปี่ ระชุม

1. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๕ อัตรา
2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครบ
ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว บัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก โดยไม่มี
การขึ้นบัญชี
๒.๒ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งจากตำแหน่งครูเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 5 ราย ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ตามคำร้องขอของตนเอง และให้ย้ายได้ตามผลการ
พิจารณารับย้ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทาง
1. การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู
1) ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขต จั ด ทำ
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายและโรงเรียนที่ประสงค์
ขอย้าย ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กัน และรายงานให้ ที่
ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป
2) มอบให้ อกศจ.เพชรบู ร ณ์ ไปศึ ก ษาวิ เคราะห์
รายละเอียด หลั กเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณี ยื่ น คำร้ อ งขอย้ ายตามระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้แ ล้ ว
สามารถแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ภายหลั งได้ ห รือ ไม่
และ การประกาศคะแนนผลการประเมิ น รายละเอีย ด
ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ตามองค์ ประกอบการย้ า ย
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครู
สามารถดำเนินการ ได้หรือไม่ อย่างไร
2. การดำเนินการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562 (สอบสัมภาษณ์)
1) มอบสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
ดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการดำเนิ น การสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

๑๔
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

โดยมี ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เป็ น ประธาน
กรรมการ และ ศึ ก ษานิ เทศก์ จำนวน 2 ท่ าน เป็ น
กรรมการ
2) มอบศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ลงนาม
ประกาศผลการสอบสั ม ภาษณ์ แทนประธาน กศจ.
เพชรบูรณ์
3. ผู้ แ ทนสำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระยู ร ลิ้ ม สุ ข อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)ได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน
ในการดูแลสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพของจังหวัด
เนื่ อ งจากตามสถานที่ ร าชการหลายแห่ ง พบว่ า มี
สายโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่พาดผ่านร่วงหล่น
ระโยงระยางอย่างไม่เป็ นระเบียบ ซึ่งประธาน กศจ.
เพชรบูรณ์ ได้รับทราบและจะแจ้งกำชับให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
4. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (นางประคอง บุ ญ สวน
ศึก ษานิ เทศก์ช ำนาญการพิ เศษ) ได้แ จ้งให้ ที่ ป ระชุ ม
ทราบผลการประกวดการแข่งขัน โครงการพัฒนาเพื่อ
การแบ่ ง ปั น ที่ ยิ่ ง ใหญ่ Shift and Share ภายใต้
โครงการปฏิ ห าริ ย์ แ ห่ ง ชี วิ ต (Miracle Of Life) ซึ่ ง
กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้คิดนวัตกรรมที่มีชื่อว่า
“ถังกรองขยะเปียก” และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับ ประเทศ กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา
ทั่วไป
มติที่ประชุม : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2562 ในระเบียบวาระที่ 6.17 ขอความเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปกำหนดในตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือนที่อยู่ในกลุ่ม
ตำแหน่งเดียวกัน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด หน้า 113 ข้อ 8.
มติที่ประชุม จากเดิม ให้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทางต่อไป
แก้ไขเป็น ให้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงาน สพฐ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้อ 3.4 ต่อไป นอกนั้น
คงเดิม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖2

๑๕
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ประสงค์ ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณาให้ ความเห็ นชอบสาระสำคัญของแผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1.คำสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 สั่ ง ณ วั น ที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึ กษา แผนพั ฒ นาการศึก ษาจั งหวัดเพชรบู รณ์ (รอบทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562) ประกาศ ณ วัน ที่ 13
มิถุนายน 2562
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2561 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 2564) จังหวัดเพชรบู รณ์ และแผนปฏิบั ติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) ไปแล้ว นั้น
2) จั งหวัดเพชรบู ร ณ์ ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการทบทวนยุท ธศาสตร์และแนวทางการจัด การศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒ นาการศึ กษา (พ.ศ.25632565) จังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนนำไปใช้ใน
การจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ) เสนอต่ อ กระทรวงศึกษาธิก าร และ จั งหวัด เพชรบู รณ์ โดยได้ ดำเนิ นการประชุ ม
คณะกรรมการทบทวนและจั ดทำร่ างยุ ท ธศาสตร์และแนวทางการจัด การศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ์ เมื่อวัน ที่ 11
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ นั้น
3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2562 ได้เห็นชอบสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบเป็ น หลั ก การสาระสำคั ญ ของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัด เพชรบู รณ์ โดยให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอ หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพิจารณาค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำ
แผนงาน/โครงการ ตามแผนพั ฒ นา การศึก ษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัด เพชรบูรณ์ และ แผนปฏิ บั ติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และนำเสนอให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการทบทวนค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ มีความเหมาะสมพร้อมจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอต่อ

๑๖
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด เพชรบูรณ์
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เห็ น ควรพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบสาระสำคัญ ของแผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)
จั งหวัด เพชรบู ร ณ์ เพื่ อ ประกาศใช้ ในการจั ด การศึ กษาของจั งหวัด เพชรบู รณ์ และ จั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด เพชรบูรณ์
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) หรือแผนอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด เพื่อจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาได้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และให้ ค วามเห็ น ชอบ
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบสาระสำคั ญ ของแผนพั ฒ นาการศึ กษา (พ.ศ.2563-2565)
จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) หรือแผนอื่น
ตามที่กฎหมายกำหนด
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ และ เห็นชอบในหลักการให้เสนอ
โครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาด้านการเกษตรปลอดภัย และโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ย วของจั งหวัดเพชรบู รณ์ และโครงการอื่น ที่ส อดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึ กษา ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ครบถ้วนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 (รองประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่ดี ควรบ่งบอกความเป็นตัวตนของจังหวัด โดยอาจ
นำวิสัยทัศน์ของจังหวัดมาประกอบในวิสัยทัศน์ข องแผนพัฒนาการศึกษา หรือเพื่อให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด

๑๗
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.1 รับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการ
ออกคำสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔.2 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ก ำหนดปฏิ ทิ น การคั ด เลื อกนั ก ศึ กษาทุ น
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอความ
ร่วมมือมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกตามวัน
และเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว
๕417 ลงวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖2
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๔.3 รับทราบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิด
ชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ที่มีผลงาน
ดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น
โดยกำหนดวิธีการคัดเลือก ดังนี้
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ภายในจังหวัด) จำนวนไม่เกิน 3 คน
2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ในสังกัดนั้น ๆ เสนอไม่เกินเขตละ 2 คน
3. เมื่อหน่วยคัดเลือก ข้อ 1 และข้อ 2 คัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ส่งประกาศผลการคัดเลือกฯ แบบ
รายงานประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป
และนำผลการคัดเลือกฯ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบ
บัดนี้ หน่วยคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีผู้ได้รับการคัดเลือก
จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑) นางนงเยาว์ นาพิมพ์
ครู โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗
๒) นางรัตนากร สายคำทอน ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีผู้ส่งผลงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๐
ระเบียบวาระที่ ๔.4 รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนั กงานเลขาธิการคุรุ สภา กำหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกผู้ ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดระดับประถมศึกษา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษา
3. ส่งผลการคัดเลือกมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อทราบผลการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผลการคั ด เลื อ กจากสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา มีดังนี้
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
- ประเภทครู
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
1) นางอารีวรรณ ขุนภักดี
โรงเรียนบ้านวังศาล
- ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
- ประเภทศึกษานิเทศก์
1) นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
- ประเภทครู
1) น.ส.สมรักษ์
วงศ์ศรีรักษ์
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
2) นางปัทมา
ดวงศรี
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
1) นายคฑาวุธ
ตุลสุข
โรงเรียนบ้านหนองปลา
- ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
- ประเภทศึกษานิเทศก์
1) นายสละ
พาดี
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
- ประเภทครู
1) นางรชยา
ฉั่วตระกูล
โรงเรียนบ้านวังลึก
2) นางสุวรรณ์
บัวทอง
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
3) น.ส.ประไพศรี พุ่มจันทร์
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
1) นายเฉลียว
ซาทรง
โรงเรียนบ้านพญาวัง
- ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
- ประเภทศึกษานิเทศก์
1) น.ส.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล

๒๑
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
- ประเภทครู
1) นางอาภาพร บุญเติม
โรงเรียนบ้านบึงสามพันวิทยาคม
2) นายนพรัตน์ รองหมื่น
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
1) นายสุวรรณชัย พรหมศร
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
- ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
- ประเภทศึกษานิเทศก์
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
เมื่อสิ้นสุดระเบียบวาระการประชุมที่ 4.4 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
(ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์) ได้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามระเบียบ
วาระประชุมต่อไป

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๔.5 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2562 เมื่ อ วั น ที่
25กรกฎาคม 2562 และได้มีมติประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรีย น และการแก้ไข
ปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่มี
ความต้องการเฉพาะนม UHT เพียงอย่างเดียว นั้น
ผลการสำรวจข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่มีความต้องการเฉพาะนม UHT เพียงอย่างเดียว ดังนี้
ที่

รายการ

จำนวน (แห่ง)

1

โรงเรียนเอกชน

16 แห่ง

2

โรงเรียนห่างไกลและกันดาร

22 แห่ง

3

โรงเรียนปกติ

34 แห่ง

4

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 แห่ง

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

43 แห่ง
รวมทั้งสิ้น

138 แห่ง

สถานประกอบการที่ดำเนินการจัดส่งนม UHT ให้แก่โรงเรียนมี ดังนี้
ที่

สถานประกอบการ

1.

บริษัท บุญยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

47 แห่ง

2.

หจก. ชาญกิจไพศาล

91 แห่ง

รวมทั้งสิ้น

138 แห่ง

UHT

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 และ 3 ดำเนินการ ดังนี้
1. ทำหนังสือแจ้งกำชับโรงเรียนให้ดำเนินการตามแผนงาน/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ และหากโรงเรียนใด
พบปัญหาการปฏิบัติให้นำรายงาน กศจ. เพื่อทราบ
2. ให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปรายงานผลข้อมูลการดำเนินการของโรงเรียน ก่อนการปิดและเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย 7 วัน และให้นำรายงาน กศจ.เพื่อทราบ

๒๓
ระเบียบวาระที่ ๔.6 รายงานการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ต่ อ ร่ างนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารรับ นั กเรีย น สั งกั ด สำนั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น ฐาน
ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ดังนี้
1. การประชุม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้แทน
สำนักงานรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึก ษา (สอศ.) ผู้ แ ทนสำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
สาระสำคัญดังนี้
1.1 แนวทางและหลักการของร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนยึดหลักการ
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน คือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรียน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ มีความเป็นไปได้จริงและเกิดความเข้มแข็ง
โดยจะต้องยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษาและคุณภาพของนักเรียนเป็นหลักซึ่งกระบวนการทุกอย่างต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้ท้องถิ่น ชุมชนสถานศึกษา และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)
1) ให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารรับ นั ก เรี ย นของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบริบทของจังหวัด
2) ให้ ความเห็ น ชอบคำสั่ ง กพฐ. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ นักเรียนระดับจังหวัด
ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
(2) กรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาทุกเขต
ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) หรือผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน
ผู้แทนสถานศึกษาในสั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ผู้ แทนผู้ บริห ารสถานศึกษาสั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวนสามคน ผู้แทนศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัด กรรมการใน กศจ. หรือที่ กศจ. มอบหมาย จำนวนไม่เกินสามคน
3) ให้ความเห็นชอบคำสั่ง กพฐ. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรีย นระดับเขตพื้นที่
ประกอบด้วย
(1) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
(2) รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เป็นรองประธาน
(3) กรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ ผู้ แ ทน กศจ. ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษาเอกชน ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ กศจ. แต่งตั้งตามความเหมาะสม

๒๔
4) ให้ ค วามเห็ น ชอบการเปิ ด รับ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ของโรงเรี ย นสั งกั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) กำกับ ดูแล การดำเนินงานการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็ น ธรรม และเสมอภาค ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย มติ ค ณะรัฐ มนตรี
และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สพฐ.จะดำเนินการแก้ไขบทบาทหน้าที่ของ กศจ. และร่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บ นั ก เรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2562 และจะนำเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป โดยในเบื้องต้นเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทราบบทบาทหน้าที่ของ กศจ. ในร่างนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ ดังนี้
1. การรับนักเรียนขอให้ดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. ให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองการรับนักเรียนในภาพรวมของจังหวัดก่อนที่จะมีการประกาศ
รับนักเรียนอย่างน้อย 15 วัน โดยเฉพาะโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด ขอให้เชิญโรงเรียนมานำเสนอแผนความต้องการ
ก่อนการประกาศรับนักเรียนและรายงานผลให้ กศจ.ทราบ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
2) โรงเรียนเพชรพิทยาคม
3) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
4) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
6) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

๒๕
ระเบียบวาระที่ ๔.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็น ชอบยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการ
วางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส่วนราชการหน่ว ยงานและสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
พัฒ นาการศึกษาของจั งหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒ นา
การศึ ก ษาจั งหวัด และรายงานผลให้ ค ณะกรรมการศึ กษาธิก ารจังหวัด ทราบ และให้ ค วามเห็ น ชอบให้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จากหน่วยงานทางการศึกษาและ
ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในคราวประชุมครั้ งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะทำงานติ ด ตามการดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามการ
ดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ เพื่ อ จั ด ทำแนวทางและเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานได้กำหนดให้รวบรวมการผลดำเนินงานจาก
โครงการหรื อ กิจ กรรมของหน่ ว ยงานทางการศึก ษา สถานศึ กษา และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งในการจั ดการศึ กษา
ที่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๖
ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ไม่มี -

๒๗
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6.๑ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 2 ราย
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 3 ราย
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ
และคณะกรรมการแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่
2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการสำหรับ
ตำแหน่งครู ประกอบด้วย
3.2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กำหนดให้ผู้ขอมีวิทย
ฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๓.๓.๑ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สำหรับผูม้ ีวุฒิ
ปริญญาโท และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

๒๘
๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
3.๔ หนังสือสำนักงาน 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 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคำขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 7 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 7 ราย

๒๙
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุ มัติ ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ มี
วิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 7 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นางผกาพรรณ
จันทะโฮง
ครู รร.บ้านตาดข่าพัฒนา
2. นางสาวนุชรี
อภัยพรม
ครู รร.ธรรมนูญกองช่างวิทยา
3. นายยุทธพร
เบ้าสารี
ครู รร.บ้านบึงสามพัน
4. นางสาวภาณุรัตน์ สอนจีน
ครู รร.บ้านหนองโป่ง
5. นางสาววรัญญา
โลทิม
ครู รร.บ้านนาเฉลียง
6. นางสาวอาทิตยา
จันที
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
7. นางสาวดาวประกาย ตาลสุก
ครู รร.เพชรละครวิทยา

๓๐
ระเบียบวาระที่ 6.๒

ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
วิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คำขอ
ด้วยสำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เสนอขออนุ มัติ ผ ลการประเมิน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น
22 ราย ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 1 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 5 ราย
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 16 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.๑ หนังสือสำนักงาน 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 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
คำขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด

๓๑
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นคำขอ
รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
๓.๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 1 ราย
๓.๒.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 5 ราย
๓.๒.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 16 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏ
ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 22 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ
ของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ได้ทั้ง 22 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรให้ น ำเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 22 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 22 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะครูชำนาญการ
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 22 ราย ดังนี้
1. นางพลอยฟ้า ขาวพล
ครู รร.บ้านยางลาด
2. นางปาริชาติ เรืองนาม
ครู รร.อนุบาลเขาค้อ
3. นางพิชญนันท์ เพ็ชรพันธุ์
ครู รร.บ้านธารทิพย์
4. นางวลัยพร ดีสุข
ครู รร.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
5. นายอำพล ช้างพินิจ
ครู รร.บ้านห้วยน้ำขาว
6. นางสาวเปมิศา คำผง
ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ
7. นางสาวสุลาวรรณ์ วงษา
ครู รร.บ้านหนองชุมแสง

๓๒
8. นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
9. นายเสน่ห์ มะโนชัย
10. นายปวรัคค์ เที่ยงมาก
11. นางวรรณวิศา ขำยิ่งเกิด
12. นางธิดารัตน์ แดงวิลัย
13. น.ส.ทักตร์ดาว แก้วแท้
14. นายไพวรรณ ดีรักษา
15. นางวัลรีญา บุญจิตร
16. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดพิ์ งศ์
17. นางสาววิภาวนีย์ ชาญวิถี
18. นายชินวัตร ณ วิเชียร
19. นางสาวนุชจรินทร์ เทพจันทร์
20. นางสาวกิตลดา ปิ่นทอง
21. นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมือง
22. นางทัศนีย์ ปิยะเทศ

ครู รร.บ้านคลองทราย
ครู รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ครู รร.บ้านท่าแดง
ครู รร.บ้านโคกตะขบ
ครู รร.บ้านหนองสะแก
ครู รร.บ้านหนองสะแก
ครู รร.บ้านโคกสะอาด
ครู รร.บ้านทุ่งใหญ่
ครู รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ครู รร.บ้านโคกสะอาด
ครู รร.บ้านโคกปรือ
ครู รร.บ้านซับตะแบก
ครู รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครู รร.บ้านกันจุ
ครู รร.บ้านราหุล

๓๓
ระเบียบวาระที่ 6.๓

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คำขอ
ด้วย สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะชำนาญการพิ เศษ ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ ความสามารถ ตามที่ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า ง ๆ เสนอ
รวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 1 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
“หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๑.๑ ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
ฯลฯ
2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ หรือ
ดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
2.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง
2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
ฯลฯ
3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ
ฯลฯ
วิธีการ
ฯลฯ

๓๔
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ของผู้ ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณ วุฒิ น อกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จำนวน 1 คน และ
ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้ องกับ ความรับ ผิ ดชอบของผู้รับการประเมิน จำนวน 1 คน เป็ นคณะกรรมการ โดยให้ ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สำหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ในครั้งต่อไป
ให้ดำเนินการดังนี้
1. ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง
เพียงวิทยฐานะเดียว ดังนี้
1.1 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
1.2 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอได้ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน
ทั้งสิ้น 4 ราย

๓๕
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครู ฯ ด้ า นที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3
จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย
ก่อนนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จำนวน 4 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางศศิธร
ดาทอง
ผอ.รร.บ้านหนองตาด
2. นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
ผอ.รร.บ้านหนองคล้า
3. นางวันวิสาข์
ศิริโรจนโภคิน ครู รร.บ้านราหุล
4. นายศิลธรรม
ทองไข
ครู รร.บ้านหนองสะแก

๓๖
ระเบียบวาระที่ 6.๔

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 12 ราย
ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 5 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 2 ราย
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 5 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ข้อ ๘ (๑) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70”
2.3 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สำหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ในครั้งต่อไป
ให้ดำเนินการดังนี้

๓๗
1. ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง
เพียงวิทยฐานะเดียว ดังนี้
1.1 กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
1.2 กรณี คำขอรับการประเมิ นที่ ยื่นไว้เดิ ม ไม่ ได้รับการอนุ มัติ ให้ ยื่นคำขอได้ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้ ว ยมี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ยื่ น คำขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น
วิทยฐานะชำนาญการพิ เศษ สั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3
จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน
เรียบร้อยแล้ว
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาผ่ านการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 12 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และ
ด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒
และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ 1
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ
เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย

๓๘
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย ดังนี้
1. นางสรญา
เม่นบางผึ้ง
ครู รร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
2. นางสาวมัลวิกา
เทียนพูล
ครู รร.อนุบาลวังโป่ง
3. นางสาววราภรณ์
ทองปน
ครู รร.บ้านเขาสัก
4. นางสาวประจบ
ทีวงษ์
ครู รร.บ้านคลองสำโรง
5. นางณัฐพร
ฉิมพ่วง
ครู รร.ชุมชนบ้านน้ำร้อน
6. นางอรรัมภา
แก้วมี
ครู รร.บ้านบุ่งคล้า
7. นางจุรีรัตน์
ยะเสนา
ครู รร.บ้านศิลา
8. นางอนงค์
ศิริโพธิ์แพง
ครู รร.บ้านตะกุดไผ่
9. นางนัยนา
คงพันธ์
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
10. นางพรพิมล
มีมุข
ครู รร.ชุมชมบ้านวังพิกุล
11. นางญาณิกา
แสงทอง
ครู รร.บ้านหนองย่างทอย
12. นายพัฒนา
เนตรเกต
รอง ผอ.บ้านหนองบัวขาว

๓๙
ระเบียบวาระที่ 6.๕

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เลื่ อนเป็ น วิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เศษ ด้ านที่ 3 ด้ านผลการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 5 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 2 ราย
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 5 ราย
๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.5 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2.5.1 ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดิ ม )
ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ จ ะตรวจและประเมิ น จากบั ญ ชี รายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.5.2 จำนวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
เพชรบู รณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจำนวนคำขอรับการประเมิน โดยกำหนดให้ มีจำนวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คำขอแต่ละสาขา
(ราย)
1 - 10

จำนวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

6 คน

ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จำนวน 2 คน

๔๐
คำขอแต่ละสาขา
(ราย)
11-50
ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป

จำนวนกรรมการ/1 คณะ
9 คน
9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2
คณะ)

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จำนวน 3 คน

ในการประเมินคำขอ 1 ราย กำหนดให้มีกรรมการประเมินจำนวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.5.3 กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ทั้ งนอกและในสั งกั ด สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 8
2.5.4 กรณี บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.ค.ศ.กำหนดในกลุ่ ม สาระสารการเรี ย นรู้ / สาขาใด
มี จ ำนวนผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ งเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก ำหนดในข้ อ 2.4.2
ให้ ค ณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึกษาเดิ ม) ดำเนิ น การตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจำนวน 6 คน/1 คณะ
กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั บ ผู้ ข อ หรื อ มี แ ต่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ คื อ จำนวน 2 คน เช่ น มี เพี ย ง 1 คน ให้ ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น เป็ น กรรมการประเมิ น ฯ
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ ตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ จากต่างเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ น ที่การศึ กษาเดี ยวกั นแทนได้ 2 คน เป็น ต้น หรือ กรณี ไม่มี ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ต่างเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น ที่ จ ะตั้ ง ได้ เพี ย งพอให้ ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ น อกสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจำนวน 9 คน/1 คณะ
กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั บ ผู้ ข อ หรื อ มี แ ต่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ คื อ จำนวน 3 คน เช่ น มี เพี ย ง 1 คน ให้ ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น เป็ น กรรมการประเมิ น ฯ
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ ตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ จากต่างเขตพื้นที่
การศึ ก ษาอยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น แทนได้ ทั้ ง 3 คน เป็ น ต้ น หรื อ กรณี ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ต่างเขตพื้ น ที่ การศึกษาที่ อยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ นที่ การศึกษาเดีย วกั นที่ จะตั้ งได้เพี ย งพอ ให้ ตั้ งผู้ ท รงคุณ วุฒิ น อกสั งกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2.5.5 การตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ จั ด ทำเป็ น ประกาศ กศจ.เพชรบู ร ณ์
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ

๔๑
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 5 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวน 2 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน 1 ราย
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จำนวน 1 ราย
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 ราย
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับ อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 2 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย
จำนวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน 1 ราย
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 5 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ (สาขาภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวน 1 ราย
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขาคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ราย
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ราย
5) สายงานบริหารสถานศึกษา
จำนวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏ
ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 12 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแยก (ลับ) )

๔๒
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติต้งั คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จำนวน 12 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อ นเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จำนวน 12 ราย
1. นางสรญา
เม่นบางผึ้ง
ครู รร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
2. นางสาวมัลวิกา
เทียนพูล
ครู รร.อนุบาลวังโป่ง
3. นางสาววราภรณ์
ทองปน
ครู รร.บ้านเขาสัก
4. นางสาวประจบ
ทีวงษ์
ครู รร.บ้านคลองสำโรง
5. นางณัฐพร
ฉิมพ่วง
ครู รร.ชุมชนบ้านน้ำร้อน
6. นางอรรัมภา
แก้วมี
ครู รร.บ้านบุ่งคล้า
7. นางจุรีรัตน์
ยะเสนา
ครู รร.บ้านศิลา
8. นางอนงค์
ศิริโพธิ์แพง
ครู รร.บ้านตะกุดไผ่
9. นางนัยนา
คงพันธ์
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
10. นางพรพิมล
มีมุข
ครู รร.ชุมชมบ้านวังพิกุล
11. นางญาณิกา
แสงทอง
ครู รร.บ้านหนองย่างทอย
12. นายพัฒนา
เนตรเกต
รอง ผอ.บ้านหนองบัวขาว

๔๓
ระเบียบวาระที่ 6.๖

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 9 ราย ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 5 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 2 ราย
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้ วยระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ และกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบียบข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง”
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2 .3 ห นั งสื อ สำนั กงาน ก .ค .ศ . ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวั น ที่ 10 พ ฤษ ภ าคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลั กเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่ อนวิท ยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดย ก.ค.ศ. กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ดังนี้
3.1.1 ให้ ค ณะกรรมการศึก ษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึก ษาเดิ ม ) ส่ งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จำนวน 5 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย อนุมัติให้
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 3 ราย และไม่ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการ
จำนวน 1 ราย
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จำนวน 2 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 2 ราย
3.4 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 มี ผู้ เสนอขอเลื่ อ นวิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เศษ
ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จำนวน 2 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 2 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 1 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 3 ราย
3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 1 ราย
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ราย
4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ราย

๔๕
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 5 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 1 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 3 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 1 ราย
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 2 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 2 ราย
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 2 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 2 ราย
สรุ ป ผลการประเมิ น ปฏิ บั ติ ง าน (ด้ า นที่ ๓) ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ
จำนวน
9 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน
5 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน
3 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน
1 ราย
5.๒ อนุ มัติให้ ผู้ ผ่ านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่ อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญการ
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 5 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน
5 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน
3 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน
1 ราย
๒. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่ อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญการ
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 5 ราย

๔๖
๘. มติที่ประชุม :
1. อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน
5 ราย
1) นางสาวอริตดา
มั่นเหมาะ
ครู รร.บ้านคลองปลาหมอ
2) นางปรัศมน
อินทร์เอี่ยม
ครู รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
3) นายประธาน
ยศรุ่งเรือง
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
4) นางนาทกัญญา
นงภา
ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
5) นายชาญณรงค์
อินอิว
ศึกษานิเทศก์
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน
3 ราย
1) นางกฤษลดา
อินผล
ครู รร.เมืองเพชรบูรณ์
2) นางสาวลดาวัลย์
ปานพรม
ครู รร.บ้านวังแช่กลอย
3) นางสาวชลธิสา
แสนประสิทธิ์ ครู รร.บ้านวังชะนาง
- ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน
1 ราย
1) นางสาวสุจินันท์
จีรพงษ์อุดม ครู รร.อนุบาลชนแดน
๒. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญ
การเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 5 ราย

๔๗
ระเบียบวาระที่ 6.7

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับทำหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ
จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 3 ราย
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรีย มความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ ช่ว ย หนังสื อสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสอง
ปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียม ความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจำนวนวันลาที่
เกินให้ครบสองปี
4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้
4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๔๘
4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
5. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จำนวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามลำดับ ดังนี้
5.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทำหน้าที่พี่เลี้ยง โดยให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
“วิธีการ
ฯลฯ
2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
2.1.2 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
2.1.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ฯลฯ
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
สมควรแต่งตั้งให้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน 3 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 3 ราย

๔๙
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวชลิตา
พละศักดิ์
ครูผู้ช่วย รร.บ้านเข็กน้อย
2. นางสาวสุวรรณี
แก้วเกตุ
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยลาด
3. นายยุรนันท์
พรรณขาม
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยลาด

๕๐
ระเบียบวาระที่ 6.8

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ว ย สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัดเพชรบู รณ์ ประสงค์ ขออนุ มัติ ผ ลการประเมิ น และแต่ งตั้ งครูผู้ ช่ว ย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 4 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.1 คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและสอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 4 ราย
3.1.1 เป็นผู้ สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกำหนดตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
๓.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 1 ราย
3.2.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
15 สิงหาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้
3.3.1 ให้ ผู้ ที่ ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
3.3.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๕๑
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งครูที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มดำเนินการ ดังนี้
1) ก.ค.ศ.กำหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50
ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ
2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เสนอต่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป
3.3.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
3.3.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป
และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ
3.4 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 ได้ตรวจสอบผลการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการ
ประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑-๔ แต่ละครั้ง มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ แต่ละครั้งมีผล
การประเมิ น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สมควรแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งครู รับเงินเดือน ในอันดับ คศ.1 จำนวน 5 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความ
พร้ อ มและพั ฒ นาอย่ างเข้ม ของคณะกรรมการประเมิ น การเตรีย มความพร้อมและพั ฒ นาอย่างเข้ ม และแต่ งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ ช่วย ให้ ดำรงตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 จำนวน 5 ราย

๕๒
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จำนวน 5 ราย โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จำนวน 5 ราย
1. นางสาวอรพรรณ
จีนอนันต์
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโป่งนกแก้ว
2. นางสาวสุชาดา
ดวงน้อย
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโป่งตาเบ้า
3. นางสาวแสงหล้า
ปุงแก้ว
ครูผู้ช่วย รร.บ้านถ้ำแก้ว(เตรียมอุดมศึกษา 1)
4. นางสาวภัคจิรา
สร้อยมุข
ครูผู้ช่วย รร.น้ำอ้อมประชาสรรค์
5. นายจีระศักดิ์
วงษ์นาค
ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลหล่มเก่า

๕๓
ระเบียบวาระที่ 6.9

ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
.................................................................................................................................................................................
1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค .(2) ประเภทวิชาการ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จำนวน
2 ราย คือ นางสาวอรวรรณ ก้านบัว และ นายอนิรุทธ์ ชูสาย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.7 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่21 ธันวาคม 2560
2.8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตามประกาศ
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
2.9 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562เมื่อวันที่
24 เมษายน 2562 อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้ตำแหน่งว่างรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ดำเนินการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง
รับย้าย รับโอน แล้ว ไม่มีผู้สมัคร จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตามประกาศ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
บุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
3.4.1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
1) นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
3.4.2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
1) นายอนิรุทธ์ ชูสาย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
3.4.3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
1) นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3.4.4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
1) นางสาวอรวรรณ ก้านบัว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบตามประกาศ 4 ตำแหน่ง
3.5 สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยินยอมให้โอน ราย นางสาวอรวรรณ
ก้านบัว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.6 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ได้ยินยอมให้โอน นายอนิรุทธ์ ชูสาย ตำแหน่งนักวิชาการ
แรงงานปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ค ณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ กำหนด เห็ น ควรเสนอผู้ ได้รับ การคั ดเลื อกตามประกาศได้รับ การ
พิจารณารับโอน นางสาวอรวรรณ ก้านบัว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายอนิรุทธ์ ชูสาย ตำแหน่งนักวิชาการ
แรงงานปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 22 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) อนุมัติรับโอน นางสาวอรวรรณ ก้านบัว มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 38
2) อนุมัติรับโอน นายอนิรุทธ์ ชูสาย มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 22
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค .(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
1) อนุมัติรับโอน นางสาวอรวรรณ ก้านบัว มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2) อนุมัติรับโอน นายอนิรุทธ์ ชูสาย มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
๘. มติ ที่ป ระชุม : อนุ มัติ รับโอนพนั กงานส่ วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค .(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) รับโอน นางสาวอรวรรณ ก้านบัว มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2) รับโอน นายอนิรุทธ์ ชูสาย มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

๕๖
ระเบียบวาระที่ 6.10

ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์
ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.คำขอ
ด้วย สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ ขออนุ มัติเลื่ อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศรีสมร
ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.5 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.5 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยื่นคำขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งเลขที่ที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศรีสมร ศรีเมือง วุฒิ การศึกษา ศศ.บ.
วิชาการเอกการจัดการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 14กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีระยะเวลา
ขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
3.2.1 ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3.2.2 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และได้ปฏิบัติงาน
จริงตามคำสั่ง ไม่น้อยกว่า 8 ปี
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3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อม
ผลงานเพื่อให้ผู้ทักท้วง เป็นเวลา 30 วัน ตามประกาศ ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เมื่อสิ้นสุดประกาศแล้ว ไม่มี
ผู้ทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือก
3.4 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภท
วิชาการ กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลงาน ประกอบด้วย
1) ผอ.สพท.
ระดับเชี่ยวชาญ
เป็นประธาน
2) รอง ผอ.สพท.
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท. เป็นกรรมการ
3) ผอ.กลุ่ม/หน่วย หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ขึ้นไปในสายงานที่ขอรับการประเมินเป็นกรรมการและ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ราย นางสาวศรีสมร ศรีเมือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
(1) นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประธานกรรมการ
(2) นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพม.40
กรรมการ
(3) นายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
(4) จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
3.5 คณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประชุมพิจารณาผลงานของข้าราชการดังกล่าวแล้ว
ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้
เลื่อนและและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ราย นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ พิ จารณาขออนุ มั ติ เลื่ อ นและแต่ งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายละเอียดแนบ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ราย นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ รับผลงานทางวิชาการถูกต้อง
ครบถ้วน
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติ เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ราย นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ ให้ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ได้รับผลงานทางวิชาการถูกต้อง ครบถ้วน

๕๙
ระเบียบวาระที่ 6.11

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย
รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จำนวน 6 ตำแหน่ง
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2)
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
2.5 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวั น ที่ 15 สิ งหาคม 2560
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
2.8 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
2.9 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
2.10 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
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2.11 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 5
2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 11
3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 13
4) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 16
5) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 51
6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 31
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็ นควรนำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ใช้ตำแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
โดยประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด หากไม่มีผู้
ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 3 ประกาศคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น หรืออนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานต้นสั งกัด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด จำนวน 6 ตำแหน่ง
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ใช้ตำแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้า ยข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดกำหนด หากไม่มีผู้ ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้ ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น หรืออนุมัติ
ขอใช้บั ญชีผู้ สอบแข่งขันได้จากหน่ วยงานต้นสั งกัด ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กำหนด จำนวน 6 ตำแหน่ง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด หากไม่มีผู้ ได้รับการคัดเลือก ขออนุมั ติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น หรืออนุมัติ
ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้จากหน่ วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กำหนด จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกำหนด หากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 ประกาศคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ โอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และข้ า ราชการอื่ น หรื อ อนุ มั ติ ข อใช้ บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด จำนวน
6 ตำแหน่ง ดังนี้
1) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 5
2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 11
3) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 13
4) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 16
5) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 51
6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 31
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ระเบียบวาระ 6.12

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกและระงับการใช้ตำแหน่ง เพื่อขอบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก และระงับการใช้
ตำแหน่ง เพื่อขอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 2 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 5 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย
2.3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3644 ลงวันที่
21 มิถุนายน 2561 เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.5 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่ งตั้ งบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย สั งกั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขออนุมัติตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขา
วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 8 อัตรา และได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 6 อัตรา
ที่เหลือจำนวน 2 อัตรา ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เนื่องจากจำนวนผู้สอบแข่งขันได้หมดบัญชี
3.2 ศธจ.เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น แล้ว ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุและ
แต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอกตำแหน่งเลขที่
1700 โรงเรียนบ้ านโคกหนองจอก จากเดิมวิชาเอกการประถมศึกษา เป็นวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตาม
มาตรฐานวิชาเอกที่ สพฐ. กำหนด เนื่องจากโรงเรียนมีความขาดแคลนครู และมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด รายละเอียดดังนี้

๖๓
ที่

โรงเรียน

1 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก

สาขาวิชา
ที่เปลี่ยนแปลง
คณิตศาสตร์

จำนวน
นักเรียน
45 คน

อัตรากำลัง
ครู
-1

หมายเหตุ

3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอระงับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่ม
วิชาเอกประถมศึกษา ตำแหน่ งเลขที่ 510 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปัจจุบันมีกำลังอัตรากำลังข้าราชการเกินเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (1+)
3.5 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารั บ ราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขออนุมัติตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขา
วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 18 อัตรา และได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 13 อัตรา
ที่เหลือจำนวน 5 อัตรา ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เนื่องจากจำนวนผู้สอบแข่งขันได้หมดบัญชี
3.6 ศธจ.เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น แล้ว ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุและ
แต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
3.7 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 3 จึ งขอเปลี่ ยนแปลงวิช าเอก
ประถมศึก ษา จำนวน 5 อัต รา ตามมาตรฐานวิช าเอกที่ สพฐ. กำหนด เนื่ องจากโรงเรีย นมี ความขาดแคลนครู
และมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน

สาขาวิชา
ที่เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านดาดอุดม
คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านไทรทอง (อ.วิเชียรบุรี) ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านเขาพลวง
วิทยาศาสตร์

จำนวน
นักเรียน
27 คน
42 คน
52 คน
82 คน
179 คน

อัตรากำลัง
ครู
-1
-2
-1
-2
-2

หมายเหตุ

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก และระงับการใช้ตำแหน่งเพื่อ
ขอบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขา
วิช าเอกและระงับการใช้ตำแหน่ ง เพื่อขอบรรจุและแต่งตั้งผู้ สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.
เพชรบูรณ์ ดังนี้
5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงวิชาเอก
ตำแหน่งเลขที่ 1700 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก จากเดิมวิชาเอกการประถมศึกษา เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1
อัตรา และระงับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 510 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ จำนวน 1
อัตรา ปัจจุบันมีกำลังอัตรากำลังข้าราชการเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (1+)

๖๔
5.2 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 3 อนุ มั ติ ให้ เปลี่ ยนแปลงสาขา
วิชาเอก จำนวน 5 อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก และระงับการใช้ตำแหน่งเพื่อขอบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาเอกตำแหน่ง
เลขที่ 1700 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก จากเดิมวิชาเอกการประถมศึกษา เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และ
ระงับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 510 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ จำนวน 1 อัตรา ปัจจุบัน
มีกำลังอัตรากำลังข้าราชการเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (1+)
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก
จำนวน 5 อัตรา
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก และระงับการใช้ตำแหน่งเพื่อขอบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิชาเอกตำแหน่ง
เลขที่ 1700 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก จากเดิมวิชาเอกการประถมศึกษา เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และ
ระงับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 510 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ จำนวน 1 อัตรา ปัจจุบัน
มีกำลังอัตรากำลังข้าราชการเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (1+)
2. สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก
จำนวน 5 อัตรา
2.1 โรงเรี ย นบ้ า นสระแก้ ว วิ ช าเอกเดิ ม ประถมศึ ก ษา ขอเปลี่ ย นแปลงเป็ น วิ ช าเอก
คณิตศาสตร์
2.2 โรงเรียนบ้านดาดอุดม วิชาเอกเดิม ประถมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวิชาเอก คณิตศาสตร์
2.3 โรงเรียนบ้านไทรทอง (อ.วิเชียรบุรี) วิชาเอกเดิม ประถมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
2.4 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ วิชาเอกเดิม ประถมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวิชาเอก คณิตศาสตร์
2.5 โรงเรียนบ้านเขาพลวง วิชาเอกเดิม ประถมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวิชาเอก วิทยาศาสตร์
3. อนุมัติให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

๖๕
ระเบียบวาระที่ 6.13

ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ วย สำนั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ ก ำหนดสั ด ส่ ว นอั ต ราตำแหน่ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะว่างจาก
การเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2562 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 45 อัตรา/
ตำแหน่ง
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 9 อัตรา/ตำแหน่ง
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 11 อัตรา/ตำแหน่ง
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 16 อัตรา/ตำแหน่ง
๑.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 9 อัตรา/ตำแหน่ง
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
1. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการพิเศษพิจารณา
กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกให้เท่ากัน
หรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลง
ตำแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรืออ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ตำแหน่งว่าง
ได้ตามความเหมาะสม
2. การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้าย
หรือที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน
และต้องเหลือตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับสัดส่วนที่กำหนดไว้
3. กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องกำหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องคำนึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้น
หรือไม่ ด้วย”

๖๖
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรใช้ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ กำหนดสัดส่วน
อัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1. ใช้รับย้าย
จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง
2. ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์
จำนวน 4 อัตรา/ตำแหน่ง
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1) ใช้รับย้าย
จำนวน 6 อัตรา/ตำแหน่ง
2) ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์
จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง
4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1) ใช้รับย้าย
จำนวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง
2) ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์
จำนวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง
4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1) ใช้รับย้าย
จำนวน 4 อัตรา/ตำแหน่ง
2) ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์
จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติกำหนดสัดส่วนอัตรา
ตำแหน่ งข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ บ ริห ารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวนทั้งสิ้น
45 อัตรา/ตำแหน่ง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิ จารณาอนุ มัติ กำหนดสั ดส่ วนอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมจำนวน 45 อัตรา/ตำแหน่ง ตามข้อ 4 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว

๖๗
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดสัดส่วนอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมจำนวน 45 อัตรา/ตำแหน่ง ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 9 ตำแหน่ง
1.1 ใช้รับย้าย
จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง
1.2 ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์ จำนวน 4 อัตรา/ตำแหน่ง
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 11 ตำแหน่ง
2.1 ใช้รับย้าย
จำนวน 6 อัตรา/ตำแหน่ง
2.2 ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์ จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 16 ตำแหน่ง
3.1 ใช้รับย้าย
จำนวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง
3.2 ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์ จำนวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 9 ตำแหน่ง
4.1 ใช้รับย้าย
จำนวน 4 อัตรา/ตำแหน่ง
4.2 ใช้บัญชีจาก กศจ. เพชรบูรณ์ จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง

๖๘
ระเบียบวาระที่ 6.14

ขออนุมัติจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2562)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1
กันยายน 2562 เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ
ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 42 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 35 ราย
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 38 ราย
๑.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 23 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 (1) ให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ”
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) “ให้นำ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ มาตรฐานและแนวทางการ
กำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้โดยอนุโลมประกอบ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550”
2.3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่
17 มีนาคม 2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) “ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553”
2.4 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2559 เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ข้อ 2 การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ส่วนกลุ่มที่ 2 ก.ค.ศ.เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ฯลฯ
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สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตาม
หลักการตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ด้วย”
2.6 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324 ลงวันที่
28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
“ข้อ 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จัดสรรให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน
2562 และบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 10กันยายน 2562
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบแล้ว
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต แจ้งให้บุคลากรในสังกัด จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
พร้อมทั้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว
3.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2562) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ร้อยละ 2.99 ของอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
3.4 จำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 และอัตราเงินเดือนรวม
ของข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะนำมาพิจารณาจัดสรรวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนข้าราชการ
จำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่
ที่มีตัวอยู่จริง อัตราเงินเดือนรวม วงเงินที่ใช้
สพฐ.จัดสรร
กันไว้
การศึกษา
ณ วันที่
ของข้าราชการ เลื่อนเงินเดือน
วงเงินเลื่อน
ส่วนกลาง
1 ก.ย.2562
ณ วันที่
ร้อยละ 3
ให้ สพท.
0.01 %
(คน)
1 ก.ย.2562
ร้อยละ 2.99
( 1 ต.ค.2562)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
42
1,441,530.00 43,245.90 43,101.75 144.15
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม.เขต 40

35
38
23

1,241,700.00
1,200,010.00
780,500.00

37,251.00
36,000.30
23,415.00

37,126.83
35,880.30
23,336.95

124.17
120.00
78.05
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.1 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2562) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 3.4
5.2 สมควรอนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1
กันยายน 2562 หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 3.4
5.2 อนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2
เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 กันยายน
2562 หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอืน่

๗๑
๘. มติที่ประชุม :
1. อนุมัติจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุล าคม 2562) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่ได้รับจั ดสรร
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 3.4
2. อนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2
เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงิ นเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1
กันยายน 2562 หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๗๒
ระเบียบวาระที่ 6.15

ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งว่าง
..........................................................................................................................................................................
1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จำนวนทัง้ สิ้น 8 อัตรา/
ตำแหน่ง
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ง
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 3 อัตรา/ตำแหน่ง
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้ ว ยสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1 โดยมติ ค ณะกรรมการบริห าร
อัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาเกลี่ ย
อัต รากำลั ง ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา โดยการตั ด โอนตำแหน่ง และ อัต ราเงิน เดือ น กรณี
ตำแหน่ งว่างจากสถานศึกษาที่ยุ บ รวม หรือเลิก และสถานศึกษาที่มี อัตรากำลัง สายงานการสอนเกิน เกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึก ษาที่ มี อัต รากำลัง สายงานการสอน ต่ำ กว่ า เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จำนวน 5 อัตรา/ตำแหน่ ง
3.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังนี้
ข้อ 1.2 กำหนดว่า กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้ง
ตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
(2) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
(3) เมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ข้อ 9 กำหนดว่า การพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. มีมติมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การ
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ศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ดังนี้
1. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครู ที่ว่างอยู่ เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ว่างอยู่ เป็นตำแหน่งครู เพื่อใช้บรรจุบุคคล
และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครู
3. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งอยู่ และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ตามนัยมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แล้ว เป็นตำแหน่งครู เพื่อแต่งตั้งผู้น้ันให้ดำรงตำแหน่งครู
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งว่างจากสถานศึก ษาที่ยุ บ
รวม หรือ เลิก และสถานศึ ก ษาที่ มีอัต รากำลัง สายงานการสอน เกิ น เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลั งสายงานการสอนต่ ำกว่า เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 8 อัตรา/ตำแหน่ง
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด พิ จารณาขออนุ มั ติเกลี่ ยอั ตรากำลั งข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งว่างจากสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือ
เลิ ก และสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั งสายงานการสอนเกิ น เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึ ก ษาที่ มี
อัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง/อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้ าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิ จ ารณาอนุ มั ติ เกลี่ ย อั ตรากำลั งข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษา โดยการตั ดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งว่างจากสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลั งสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง/อัตรา โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
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๘. มติที่ประชุม : อนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน กรณีตำแหน่งว่างจากสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน
ทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง/อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอชนแดน ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านยางหัวลม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2. ตำแหน่งครู
โรงเรียน บ้านวังซอง
อำเภอเมือง
ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านนาป่า
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3. ตำแหน่งครู
โรงเรียน บ้านโคกสำราญ อำเภอชนแดน ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านสามแยกวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียน บ้านวังใหญ่
อำเภอวังโป่ง ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านคลองปลาหมอ
อำเภอชนแดน
5. ตำแหน่งครู
โรงเรียน บ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) อำเภอชนแดน
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียน บ้านยาวี - ห้วยโป่ง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
6. ตำแหน่งครู
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
อำเภอน้ำหนาว ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
7. ตำแหน่งครู
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี
8. ตำแหน่งครู
โรงเรียน ท่าด้วงพิทยาคม
อำเภอหนองไผ่ ไปกำหนดเป็น
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
อำเภอหล่มสัก
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ระเบียบวาระที่ 6.16

ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น
25 ราย
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 17 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 8 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
๒.๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ ๑.๒ กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
งานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนดไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังที่มีอัตราสายการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทั้ง
ตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
(๒) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) เมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สายงานการสอน ยื่ น คำร้ อ งขอย้ า ยประจำปี 256 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 ได้ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังครู แล้ว จึงขอ
เสนอให้ย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การตัดโอนตำแหน่ งและอัตราเงินเดือน กรณี ตำแหน่ง ที่ มีค นครอง จากสถานศึก ษาที่ยุบ รวม หรือ เลิก และ
สถานศึก ษาที ่ม ีอ ั ต รากำลัง สายงานการสอน เกิน เกณฑ์ ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึก ษาที ่ม ี
อัตรากำลั งสายงานการสอนต่ ำกว่า เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 25 ราย
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง จากสถานศึกษาที่ยุ บ
รวม หรือ เลิ ก และสถานศึก ษาที่มี อั ต รากำลั ง สายงานการสอน เกิ น เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 25 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือ เลิ ก และสถานศึก ษาที่ มีอัต รากำลั ง
สายงานการสอน เกิน เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่า
เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 25 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ ประชุม : อนุ มัติ เกลี่ยอัตรากำลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรื อ เลิ ก และสถานศึก ษาที่มีอัต รากำลัง สายงานการ
สอน เกิ น เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จำนวน 25 ราย ดังนี้
1. นางวัฒนาพร ศิลกุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2. นางทับทิม ศักดิ์เศรณี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3. นางมะลิ กันหา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
4. นางสนาม เทพโสดา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านท่ากกตาล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
5. นางนงนุช สุทธิพันธุ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านโตกใต้
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
6. นางรจนา เลิศนันทวิเชียร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านนางั่ว
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
7. นางสาววราภรณ์ แซ่สัว
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านนางั่ว
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
8. นางธมนวรรณ ผ้ายผา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพลำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9. นางมาลินี เกตุแก้ว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพลำ
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ไปกำหนดเป็น ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านป่าแดง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
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ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น
ไปกำหนดเป็น

10. นางปรานอม สุจริตธรรม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
11. นายสุรพงษ์ ทองมาก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง อำเภอชนแดน
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
อำเภอชนแดน
12. นายยอด พันธุ์มาก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซับสีทอง อำเภอชนแดน
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอนุบาลชนแดน อำเภอชนแดน
13. นายขัตติวรรธน์ ทวีถิ่น
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง อำเภอวังโป่ง
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน อำเภอวังโป่ง
14. นางศุภลักษณ์ บัวมั่น
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง อำเภอวังโป่ง
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านวังชะนาง อำเภอวังโป่ง
15. นางพรพิมล สักขะกิจ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านพี้ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16. นางณัฐพร ฉิมพวง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านท่าพล
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
17. นางประกายพร กัลยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านไร่ฝาย อำเภอวังโป่ง
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
18. นางกรรณิกา ทองมาก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องบง
อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
19. นางเบญจวรรณ กงจีน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
20. นายนิติพงษ์ บุญส่ง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว
อำเภอหล่มเก่า
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
อำเภอหล่มเก่า
21. นางกัญญารัตน์ สะอาดใจ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำคำ
อำเภอหล่มสัก
22. นางปิ่นทอง จั่นแก้ว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำคำ
อำเภอหล่มสัก
23. น.ส.อมรรัตน์ อุตม์อ่าง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำชุน
อำเภอหล่มสัก
24. นางวณิชยา อินแนน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านฝายวังบอน อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำชุน
อำเภอหล่มสัก
25. นางประภาพร บุญอ่อน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านฝายวังบอน อำเภอหล่มสัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำชุน
อำเภอหล่มสัก
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ระเบียบวาระที่ 6.17

ขออนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ า ตำแหน่ งบุ คลากรท างการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 3 8 ค.(1 ) ตำแหน่ งศึ กษ านิ เทศก์
คือ ตำแหน่ งเลขที่ 108 และ 122 กลุ่ มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่ สำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561
2.4 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
๒.5 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่
3
กันยายน 2562
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง
จำนวน 2 ตำแหน่งคือ ตำแหน่งเลขที่ 108 และ 122 จึงดำเนินการดังนี้
3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบ ซึง่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549) โดยกำหนดให้มีผู้ประสงค์ขอย้ายยื่น
คำร้องได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม
ของทุกปี
3.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับคำร้องขอย้ายฯ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นางจิรันธนิน คงจีน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2) นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

๗๙
3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ คำสั่งที่ 365/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มติที่ประชุมผู้ยื่นประสงค์ย้ายมาทั้ง 2 ราย
ข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ คำสั่งที่ 375/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ผลการพิจารณา มีมติดังนี้
1) ผู้ได้รบั การคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยจัดเรียงตามลำดับผลคะแนน
รายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

สังกัด

1

นางจิรันธนิน คงจีน

ศึกษานิเทศก์
สพม.เขต 40
/วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

2

นางสาวลภัสรดา คำมา ศึกษานิเทศก์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
/วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18
กรกฎาคม 2562 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(1) ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขที่ 108 และ 122 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้
ที่

ตำแหน่ง/สังกัด

1 ศึกษานิเทศก์
/สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2 ศึกษานิเทศก์
/สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตำแหน่ง
เลขที่
7
94

พิจารณารับย้าย
/เปลี่ยนตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
นางจิรนั ธนิน คงจีน

ตำแหน่ง
/สังกัดเดิม

ศึกษานิเทศก์
/สพม.เขต 40
นางสาวลภัรดา คำมา ศึกษานิเทศก์
/สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตำแหน่ง หมาย
เลขที่
เหตุ
108

รับย้าย

122

รับย้าย

5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบกรอบอัตรากำลัง มาตรฐานตำแหน่งของแต่ละรายแล้ว สมควรให้นำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขที่ 108
และ 122 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางจิรันธนิน คงจีน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

๘๐
2. นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางจิรันธนิน คงจีน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2. นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตริ ับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางจิรันธนิน คงจีน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2. นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1

๘๑
ระเบียบวาระที่ 6.18 ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
กรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ราย
คือ นางสาวกรรณ์นิกา ดำมินเศก ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวกรรณ์นิกา ดำมินเศก ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
ขั้น 18,640 บาท โรงเรียนบ้านเขาชะโงก มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อดูแลมารดาที่มีภาวะโรคซึมเศร้าจากการสูญเสีย เนื่องจากเสียใจ
ที่บิดาเสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
การย้ายของข้าราชการครู ราย นางสาวกรรณ์นิกา ดำมินเศก แล้ว มีหลั กฐานใบรับรองการป่วย
โรงพยาบาลพิจิตร ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นความจริง
ตามเหตุผลการขอย้ายกรณีพิเศษและเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นควรให้ส่ง คำร้อง
ขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครู ดังกล่าว ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ให้ย้ายไปในกรณีตำแหน่งว่างเท่านั้น ไม่อนุมัติให้ตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว

๘๒
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ
ของข้าราชการครู ราย นางสาวกรรณ์นิกา ดำมินเศก ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ให้ย้ายไปในกรณีตำแหน่งว่างเท่านั้น ไม่อนุมัติให้ตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครู ราย นางสาวกรรณ์นิกา ดำมินเศก
ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้ย้ายไปในกรณี
ตำแหน่งว่างเท่านั้น ไม่อนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครู ราย นางสาวกรรณ์นิกา ดำมินเศก ตำแหน่งครู
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้ย้ายไปในกรณีตำแหน่งว่างเท่านั้น
ไม่อนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว

๘๓
ระเบียบวาระที่ 6.19 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ตามที่ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพชรบู รณ์ (ตามคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 19/2560) ในการประชุ มครั้ งที่ 8/2562 เมื่ อ วัน ที่ 22 สิ งหาคม 2562 มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งข้าราชการครูในสถานศึกษา สำหรับใช้บ รรจุและ
แต่งตั้ งผู้ ส อบแข่ งขัน ได้ ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ว ย ตามประกาศคณะกรรมการศึ กษาธิก ารจังหวัด เพชรบู รณ์ ลงวัน ที่ 6
กันยายน 2561 จำนวน 2 อัตรา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เรียกผู้สอบแข่งขั นได้ มารายงานตัว
เพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และประสงค์
ขออนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 จำนวน 1 อัตรา ตามสังกัดโรงเรียนที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งความประสงค์ สำหรับกลุ่มวิชาเอกปฐมวัยได้ขอใช้
บัญชีของ กศจ. อื่น
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 45 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 หนั งสื อ สำนั ก งาน สพฐ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.5 คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 ประกาศคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพ ชรบู ร ณ์ ลง วั น ที่ 6 กั น ยายน 2 5 6 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งมีตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้ตรวจสอบข้อมูลย้าย
ประจำปี 2562 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง จึงขอใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว เพื่อขอบรรจุและ
แต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จากบัญชี กศจ. เพชรบูรณ์
ดังนี้

๘๔
ลำดับ
ที่
1

โรงเรียน

อำเภอ

เลขที่
ตำแหน่ง

เลขที่
จ่ายตรง

ตำแหน่ง

อันดับ

อัตรา
เงินเดือน

ภาษาอังกฤษ บ้านซำม่วง

น้ำหนาว

6757

0165932

ครู

คศ.1

25,240

2

ปฐมวัย

5881

0166123

ครู

คศ.3 (2)

กลุ่มวิชาเอก

บ้านทุ่งสมอ เขาค้อ

หมายเหตุ

51,320 ขอใช้บัญชี

กศจ. อื่น
3.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 คงเหลือ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)
ที่
1
2

กลุ่มวิชา/ทาง
สาขาวิชาเอก
การเงินและการบัญชี
ภาษาจีน

จำนวน
ผู้ขึ้นบัญชี
13
10

จำนวนผู้ได้
รับการบรรจุ
1
7

จำนวน
หมายเหตุ
ผู้ขึ้นบัญชีคงเหลือ
12
ลำดับที่ 3, 5 กศจ. สุโขทัย
1
ขอใช้บัญชี และประกาศ
ยกเลิกออกจากบัญชีแล้ว

3
4
5
6
7
8

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
รวม

60
40
139
7
35
28
332

41
29
19
5
13
13
128

16
11
119
1
21
14
195

สละสิทธิ์ 3
สละสิทธิ์ 1
สละสิทธิ์ 1
สละสิทธิ์ 1
สละสิทธิ์ 1

๓.3 รายชื่อผู้สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ลำดับที่
สอบได้

โรงเรียน

อำเภอ

สพท.

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
1

นางชนัญชิญา ชาติชำนาญ

30

บ้านซำม่วง

น้ำหนาว

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมายเหตุ

๘๕
๔. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่
6 กันยายน 2561 ตามข้อ 3.3
๔.๒ สมควรอนุ มั ติ เป็ น หลั ก การโดยผ่ านการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งจากสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๔.๒.๑ ให้ เรีย กบรรจุ จากบั ญ ชี ผู้ส อบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ กรณี เรียกบรรจุผู้ส อบ
แข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ไ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในลำดับถัดไป
๔.๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อนเข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและประสงค์ขอย้ายโดยผลการ
สอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
4.2.3 กรณีทไี่ ม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔.๒.4 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ทุกราย
4.2.5 ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การดำเนิ น การทางวินั ย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
๑. อนุ มั ติ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ราย นางชนั ญ ชิ ญ า ชาติ ช ำนาญ
โรงเรียนบ้านซำม่วง สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์
กรณีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง ในลำดับถัดไป
๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีทไี่ ม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๘๖
๒.4 ควรอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
๘. มติที่ประชุม :
๑. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ราย นางชนัญชิญา ชาติชำนาญ โรงเรียนบ้าน
ซำม่วง สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์
กรณีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง ในลำดับถัดไป
๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต ำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีทไี่ ม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.4 อนุ มัติ ในหลั กการให้ มี การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ งที่ ใช้ในการบรรจุและแต่ งตั้งจากบัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย

๘๗
ระเบียบวาระที่ 6.20 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน 18 กลุ่มวิชาเอก 81 ตำแหน่ง
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิ เศษ ที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ไม่ส ามารถ
ดำเนินการสอบแข่งขันได้หรื อการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ เขต
พื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ฯลฯ
“ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอํ านาจหน้ าที่ ในเขตจังหวัด ดั งต่ อไปนี้ (๑) อํานาจหน้ าที่ ต ามที่ กฎหมายว่าด้ ว ย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริห าร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”
ฯลฯ
๒.๓ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.2/ว๑๖ ลงวันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
หลักเกณฑ์
1. ผู้ ด ำเนิ น การคั ด เลื อก หมายความว่ า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
ฯลฯ
2.๒ มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
ฯลฯ
วิธีการ
1. ผู้ดำเนินการคัดเลือกอาจมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน หรือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ฯลฯ

๒.๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5417
ลงวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๘
ฯลฯ
กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
........................................
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๒. สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ คัดเลือก
ภายในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๔. สัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๕. ประกาศผลการคัดเลือกฯ
๖. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่งรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
4.1 สมควรอนุมัติในหลักการมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
4.2 สมควรมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก, ผู้ผ่านการคัดเลือก, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๔.๑
๔.๓ สมควรอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามข้อ ๔.๑ และนำเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ถัดจากการบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๘๙
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก, ผู้ผ่านการ
คัดเลือก, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑
๓. อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามข้อ ๑ และนำเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ถัดจากการบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก, ผู้ผ่านการ
คัดเลือก, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑
๓. อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามข้อ ๑ และนำเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ถัดจากการบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

๙๐
ระเบียบวาระที่ 6.21 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คำขอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ จำนวนอัตราว่าง
ทั้งสิ้น 223 อัตรา ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
จำนวน 18 อัตรา
๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
จำนวน 87 อัตรา
๑.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 78 อัตรา
๑.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 40 อัตรา
๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙)
2.3 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขหลั กเกณฑ์ และวิธีการย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 หนั งสื อสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 7995
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้ายประจำปี กรณีปกติที่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและรับย้าย ดังนี้
จำนวนผู้ยื่นคำร้องขอย้าย
ที่
สพท.
ภายในเขตพื้นที่
จากต่างเขตพื้นที่ หมายเหตุ
การศึกษา
การศึกษา
1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
101
76
2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
162
50
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
70
15
๔. สพม. เขต ๔๐
118
81

๙๑
๓.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔ เขต ดำเนินการ ดังนี้
๓.2.๑ ตรวจสอบคำร้ อ ง คุ ณ สมบั ติ และเอกสารประกอบของผู้ ข อย้ า ยให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
รายชื่ อ ผู้ เ ขี ย นคำร้ อ งขอย้ า ยทุ ก รายที่ ป ระสงค์ ย้ า ยลงสถานศึ ก ษานั้ น ๆ (ภ ายในเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า
ต่ า งเขตพื้ นที่ การศึ ก ษ า) และให้ สถานศึ ก ษ าน ำเสนอขอความเห็ น จากคณ ะกรรมการสถาน ศึ ก ษ า
ของทุกสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย
3.2.๒ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากำลัง จำนวนตำแหน่งว่าง เหตุผลความจำเป็น
มาตรฐานวิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
๓.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
แ ล ะ ราย ล ะ เอี ย ด ตั ว ชี้ วั ด ใน ก ารป ระ เมิ น ต าม อ งค์ ป ระ ก อ บ ก ารย้ าย ข้ าราช ก ารค รู แ ล ะ บุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.2.4 พิ จ ารณาคำร้ อ งขอย้ ายเป็ น รายสถานศึ ก ษาที่ มี ต ำแหน่ งว่ าง ที่ ผู้ ยื่ น คำร้ อ งขอย้ า ย
ไปดำรงตำแหน่ ง ในสถานศึ ก ษานั้ น ๆ พร้ อ มทั้ ง นำความเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ กษามาประกอบ
การพิ จ ารณา แล้ ว จั ด ทำบั ญ ชีร ายละเอีย ดการย้ายข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา สายงานการสอน
ที่ได้รับการย้าย เพื่อนำเสนอ อกศจ. เพชรบูรณ์ พิจารณา
3.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำข้อมูลการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑9
ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลเสนอ อกศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณากลั่น กรองเพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์
โดยประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖2 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
3.3.๑ เสนอย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ดังนี้
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จำนวน 16 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 13 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 3 ราย
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จำนวน 75 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 67 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 3 ราย
- ย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 5 อัตรา
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน 16 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 16 ราย
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 30 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 26 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 4 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และองค์ประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด จึงขออนุมัติการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ให้ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๙๒
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดยตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย เป็น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด และองค์ ป ระกอบที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน กำหนดจึงขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ให้ กศจ.
เพชรบูรณ์ พิจารณา ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔ เขต เสนอข้อมูลการพิจารณาย้าย ดังนี้
5.๑ เสนอย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ดังนี้
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จำนวน 16 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 13 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 3 ราย
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จำนวน 75 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 67 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 3 ราย
- ย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 5 อัตรา
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน 16 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 16 ราย
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 30 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 26 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 4 ราย
5.2 สมควรให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบัญญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามคำร้องขอย้ายของ
ตนเอง โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ดังนี้
๑. ย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ดังนี้
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จำนวน 16 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 13 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 3 ราย
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จำนวน 75 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 67 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 3 ราย
- ย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 5 อัตรา
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน 16 อัตรา

๙๓
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 16 ราย
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 30 อัตรา
- ย้ายกรณีตำแหน่งว่างปกติ
จำนวน 26 ราย
- ย้ายกรณีพิเศษ
จำนวน 4 ราย
2. สมควรให้ ผู้ มี อำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป
๘. มติที่ประชุม :
๑. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง ดังนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมจำนวน 16 ตำแหน่ง
ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) จำนวน 12 อัตรา
1) โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางประภาพร ขานพรม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
อำเภอวังโป่ง
2) โรงเรียนบ้านห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.ศศิกาล ทานา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
3) โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางรุ้งรังษี พุทธสรณ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตีบใต้
อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
4) โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายประพันธ์ สวนทอง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม อำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
5) โรงเรียนบ้านโตก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พิจารณารับย้าย นางวรัญญา ชโลธรสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
อำเภอศรีเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
6) โรงเรียนบ้านยางลาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางเมฆขลา คุวาจารย์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสายสมร
อำเภอชนแดน
7) โรงเรียนบ้านโป่งหว้า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางวิภาวัณ พานิช
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย อำเภอศรีเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
8) โรงเรียนบ้านบุฉนวน
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายนิรุต พรมศักดิ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปางยาง
อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
9) โรงเรียนบ้านนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายสงกรานต์ รัศมีจันทร์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตีบใต้
อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
10) โรงเรียนบ้านยางหัวลม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางสุพรรณี มูลกัน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3

๙๔
11) โรงเรียนบ้านวังชะนาง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
12) โรงเรียนบ้านตะเบาะ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังหิน

อำเภอวังโป่ง พิจารณารับย้าย นางพวงเพชร มโนขัติ
อำเภอชนแดน
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางมยุรี ไชยโสภา
อำเภอวังโป่ง

ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) จำนวน 1 อัตรา
1) โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พิจารณารับย้าย นายอารักษ์ โพธิบัติ ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนบ้านหนองพง จังหวัดพิจติ ร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
๑) โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นางชุติมา ชำนาญธนกุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังศาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
๒) โรงเรียนบ้านปากน้ำ
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นางนิตยา สาตรจีนพงษ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
๓) โรงเรียนบ้านเขาชะโงก อำเภอชนแดน
น.ส.สุธาสินี สังฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

พิจารณารับย้าย
อำเภอวังโป่ง
พิจารณารับย้าย
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พิจารณารับย้าย
จังหวัดพิษณุโลก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 75 อัตรา
ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) จำนวน 65 อัตรา
๑) โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางสุพานิจ บุญเข้ม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนายาว
อำเภอเขาค้อ
2) โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางกุสุมา บุญทัน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังกวาง
อำเภอน้ำหนาว
3) โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวปภาดา ซ่งสกุลกานต์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านฟองใต้
อำเภอน้ำหนาว
4) โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวตรึงใจ สาพู
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
อำเภอเขาค้อ
5) โรงเรียนบ้านท่าขาม
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวสุภาพร จันทร์รอด
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหลักด่าน
อำเภอน้ำหนาว
6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
อำเภอเขาค้อ
7) โรงเรียนบ้านวังร่อง
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางดวงเพชร กระจ่างกิจใจชุ่ม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
อำเภอหล่มเก่า
8) โรงเรียนบ้านหัวนาเลา อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางเบญจมาศ อักขี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
อำเภอหล่มสัก
9) โรงเรียนวัดหนองปลาซิว อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด
อำเภอน้ำหนาว

๙๕
10) โรงเรียนบ้านส้มเลา อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ
11) โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางนงนาฎ หาญรบ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ
12) โรงเรียนบ้านกลาง
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวเรไร เพ็งหา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
อำเภอหล่มสัก
13) โรงเรียนบ้านกกโอ
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางวิภาดา สิงห์โรจน์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ
14) โรงเรียนบ้านกกโอ
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวชัยปราง วงศา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม อำเภอบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
15) โรงเรียนบ้านดงขวาง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางศรีสุดา ฮอพิมาย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ
16) โรงเรียนบ้านดงขวาง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายนิติ ศรีอินทร์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
อำเภอหล่มเก่า
17) โรงเรียนบ้านดงขวาง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางรัตนา แซ่โก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านธารทิพย์
อำเภอหล่มสัก
18) โรงเรียนบ้านดงขวาง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายสุฤทธิ์ คำเครือ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ
19) โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางจีราวรรณ พรรณนา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก
20) โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายปัญญา พรมศาลาเมฆ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกกกะบก
อำเภอน้ำหนาว
21) โรงเรียนบ้านน้ำก้อ
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางนวลอนงค์ สินพรม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านศิลา
อำเภอหล่มเก่า
22) โรงเรียนบ้านน้ำก้อ
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางปัทมา ดวงศรี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
อำเภอหล่มสัก
23) โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางรพิพรรณ ม่วงแก้ว
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซำภู
อำเภอหล่มสัก
24) โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายอำพันธ์ แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
อำเภอหล่มสัก
25) โรงเรียนบ้านน้ำพุ
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด
อำเภอน้ำหนาว
26) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายวราวุฒิ พันธ์ประทุมวงศ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก
27) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายนิรุธ พั้วป้อง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังไลย์
อำเภอบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
28) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวพูนศรี พันภูวงษ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
อำเภอน้ำหนาว

๙๖
29) โรงเรียนบ้านปากดุก อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางจันทร์ทิพย์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
อำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
30) โรงเรียนบ้านฝาย
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางรัชดาภรณ์ ทับสีแก้ว
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
อำเภอหล่มเก่า
31) โรงเรียนบ้านวังร่อง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวนิสาชล พลกันฑ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว
32) โรงเรียนบ้านวังมล
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย พจอ.จีระศักดิ์ สิงห์มนต์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านฝาย
อำเภอหล่มสัก
33) โรงเรียนบ้านไร่นางาม อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางรุจิกา ไชยสุ้ย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
อำเภอหล่มสัก
34) โรงเรียนบ้านส้มเลา อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวมะลิวัลย์ พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก
35) โรงเรียนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางนันตพร วงษาลุน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังกวาง
อำเภอน้ำหนาว
36) โรงเรียนบ้านห้วยลาน อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางเจนจิรา พั้วป้อง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังไลย์
อำเภอบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
37) โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายสมพร พุทธา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหินโง่น
อำเภอหล่มเก่า
38) โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางอำนวยภรณ์ เกียรติณรงค์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว
39) โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาววัชรศิลป์ ฉัตรวิโรจน์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
40) โรงเรียนบ้านฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางศิริลักษณ์ เชยสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน อำเภอหล่มเก่า
41) โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางพรรณภา พาหา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอหล่มสัก
42) โรงเรียนบ้านแก่งโตน อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางสาววารุณี แก้วม่วง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านฟองใต้ อำเภอน้ำหนาว
43) โรงเรียนบ้านแก่งโตน อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางประภา จันทหอม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
อำเภอหล่มเก่า
44) โรงเรียนบ้านแก่งโตน อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นายวชิระ แก้วเข้ม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา อำเภอหล่มเก่า
45) โรงเรียนบ้านโจะโหวะ อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางปิยนุช คงค่าย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังกวาง
อำเภอน้ำหนาว
46) โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางอัญชลี ธานันทร์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา อำเภอหล่มเก่า

๙๗
47) โรงเรียนบ้านสงเปลือย อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางวราลักษณ์ แก้วมูล
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
48) โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางเทียนทิพย์ สุกางโฮง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
อำเภอหล่มเก่า
49) โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางวิภาดา สีหะสิงห์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
อำเภอหล่มเก่า
50) โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางสาวจิตนภา คำหนาหนัก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านศิลา
อำเภอหล่มเก่า
51) โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวดวงกมล แซ่ลี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อำเภอหล่มเก่า
52) โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวเปมิศา คำผง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว
53) โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางรัดธาดา หารวันนา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อำเภอหล่มเก่า
54) โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย จสอ.เสกสรร แก้วงาม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
55) โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางบุญชนะ ศรีริทน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซับเปิบ
อำเภอวังโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
56) โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางณัฐนรี ถนอมศิลป์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหลักด่าน
อำเภอน้ำหนาว
57) โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางนิรวรรณ์ คูชัยยานนท์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ อำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
58) โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางนภัส สาฆ้อง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก
59) โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวจรรยา แก้วดอก
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว
60) โรงเรียนบ้านธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางจิราภรณ์ อุตราชา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
อำเภอหล่มสัก
61) โรงเรียนบ้านช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางบุญเรือง แสนคาน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ อำเภอบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
62) โรงเรียนบ้านฝาย
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางรัตนา บุญเรือง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ
63) โรงเรียนบ้านโป่งสามขา อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางสาวนุชนารถ แก้วเบี่ยง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
อำเภอหล่มเก่า
64) โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางสายทอง บุญจันทร์เชย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน อำเภอหล่มเก่า
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65) โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางธิษะณา ตุ้มคำ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา อำเภอหล่มเก่า
ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) จำนวน 2 อัตรา
1) โรงเรียนบ้านกลาง
อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย
นายประยน สมแวง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคล จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
2) โรงเรียนบ้านวังร่อง
อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย
นางปราณิศา สมแวง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคล จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
1) โรงเรียนบ้านบุ่ง
อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย
นางสาวชนิภรณ์ สันเบ้า ตำแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2) โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
พิจารณารับย้าย
นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุข ตำแหน่ง ครู โรงเรียน อนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
3) โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย
นางวรรณภา เพชรบูรณิน ตำแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านห้วยระหงส์ อำเภอหล่มสัก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 5 อัตรา
1) โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายวีรศักดิ์ ชัยสา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
อำเภอหล่มสัก
2) โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางพูนสุข สร้อยมี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก
3) โรงเรียนบ้านวังร่อง
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสอาด คำพู
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านแก่งยาว
อำเภอหล่มสัก
4) โรงเรียนบ้านวังร่อง
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวทิศารัตน์ แก้วไขแสง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านแก่งยาว
อำเภอหล่มสัก
5) โรงเรียนบ้านวังร่อง
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางจันทร์เพ็ญ กวยมั่ง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
อำเภอหล่มสัก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 16 อัตรา
ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) จำนวน 13 อัตรา
1) โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
อำเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นางชุลีภรณ์ ดีเมือง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร อำเภอหนองไผ่
2) โรงเรียนบ้านท่าแดง
อำเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นางพรรณิดา ขันยศ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน อำเภอหนองไผ่
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3) โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง อำเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย น.ส.อริศรา ใหม่จันทร์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเพชรละคร
อำเภอหนองไผ่
4) โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นางอรพรรณ ถาวรพันธ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดาดอุดม
อำเภอวิเชียรบุรี
5) โรงเรียนบ้านราหุล
อำเภอบึงสามพัน พิจารณารับย้าย นางยุวธิดา สังข์ทอง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
อำเภอบึงสามพัน
6) โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นายภูวไนย์ อ่างบุญตา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกกรวด
อำเภอวิเชียรบุรี
7) โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นายชาติชัย ธนาคำวงศ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
อำเภอหนองไผ่
8) โรงเรียนบ้านพุขาม
อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางพรลภัส รัตนบัวพา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
อำเภอศรีเทพ
9) โรงเรียนบ้านลำนารวย
อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย น.ส.อมรรัตน์ มุ่งงาม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี
10) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางวัชรี จงเรียน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเนินถาวร
อำเภอศรีเทพ
11) โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
อำเภอศรีเทพ พิจารณารับย้าย นายเสน่ห์ มะโนชัย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
อำเภอศรีเทพ
12) โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางนวลอนงค์ โพธิ์ช่วย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย
อำเภอวิเชียรบุรี
13) โรงเรียนบ้าน กม.35
อำเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย ว่าที่ ร.ต. ภูมนิ ทร์ ทานิล
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซับเปิบ อำเภอวังโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) จำนวน 3 อัตรา
1) โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี
นายสุรัตน์ ชาพรมมา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2) โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
อำเภอวิเชียรบุรี
นางสิริภัทร เพชรตาด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3) โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
อำเภอบึงสามพัน
นางมลิวัลย์ แข็งธัญญกรรม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

พิจารณารับย้าย
จังหวัดสระบุรี
พิจารณารับย้าย
จังหวัดจันทบุรี
พิจารณารับย้าย
จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวน 30 อัตรา

ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) จำนวน 17 อัตรา
1) โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย นางธนภรณ์ นุชเนื่อง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนติ้ววิทยาคม
อำเภอหล่มสัก
2) โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย นางปาริฉัตร โสมภา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน
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3) โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย นายสรรเสริญ ชื่นชม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนติ้ววิทยาคม
อำเภอหล่มสัก
4) โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.ภูริศา คำคุณ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน
5) โรงเรียน วิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.ปัญญาภรณ์ สีดี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม อำเภอศรีเทพ
6) โรงเรียน วิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.นิภาพร วันแต่ง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่
7) โรงเรียน วิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.จินตนา วันสาร
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่
8) โรงเรียน เพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.เพ็ญนภา จันทร์มูล
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่
9) โรงเรียน หล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า
พิจารณารับย้าย นางชุลีพร ผมงาม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก
10) โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า
พิจารณารับย้าย นางจารุวรรณ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
11) โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย น.ส.กุลริศา พลฉวี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
อำเภอเขาค้อ
12) โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย น.ส.วรัตม์นัน มีชาญเชี่ยว
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน
13) โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
อำเภอชนแดน พิจารณารับย้าย น.ส.ทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
อำเภอวังโป่ง
14) โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
อำเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย น.ส.วีรนุช หล้าน้อย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน
15) โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
อำเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นายไพฑูรย์ เรืองนาม
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
อำเภอชนแดน
16) โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
อำเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นายกษิดิศ ภาวะโสภณ
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน
17) โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
อำเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายสมจิตร พรมทอง
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) จำนวน 9 อัตรา
1) โรงเรียน วิทยานุกูลนารี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย
น.ส.วัฒนา ประสานทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2) โรงเรียน ซับบอนวิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน
พิจารณารับย้าย
นายณรงค์เดช ภัสรางกูร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเหวตาบัว จังหวัดลพบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

๑๐๑
3) โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม
อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย
น.ส.นารียา ศรีพันธุ์
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
4) โรงเรียน เพชรพิทยาคม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย
น.ส.จินตวีร์ โยสีดา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
5) โรงเรียน หล่มเก่าพิทยาคม
อำเภอหล่มเก่า
พิจารณารับย้าย
นายณัฐวุฒิ น้อยใย
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
6) โรงเรียน หนองไผ่
อำเภอหนองไผ่
พิจารณารับย้าย
น.ส.ปวีณา มลทาทิพย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
7) โรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน
พิจารณารับย้าย
น.ส.ฉัตรวรุณ พจนการุณ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
8) โรงเรียน ศรีเทพประชาสรรค์
อำเภอศรีเทพ
พิจารณารับย้าย
น.ส.ยุพา สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
9) โรงเรียน ศรีเทพประชาสรรค์
อำเภอศรีเทพ
พิจารณารับย้าย
นายกิตติพันธ์ รุ่งคำชม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
1) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
อำเภอหล่มสัก
พิจารณารับย้าย
นายประดิษฐ์ คำชา
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
2) โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย
น.ส.ดวงดี ชายเรียน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3) โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี
พิจารณารับย้าย
นางวรากร น่วมถนอม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
4) โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
อำเภอหนองไผ่
พิจารณารับย้าย
นางจันทร์แรม พานา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการและความถูกต้องทุกกระบวนการ ก่อนดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ซึ่งไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ
จั ด สรรตำแหน่ งคื น เกษี ย ณอายุ ร าชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ งนี้ เมื่ อ ดำเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป

๑๐๒
ระเบียบวาระที่ 6.22

ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบผลการ
คัดเลื อกผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากผลงานที่ ผ่ านการคั ดเลื อกจากสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ภายในจังหวัด) ตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการคัดเลือกเสนอ
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ
รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
2.2 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62
2.3 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
2.4 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ
รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ข้อ 7 วิธีดำเนินการคัดเลือก ข้อ 7.1.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
(2) ให้พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
จากสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และสำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่พิจารณาคัดเลือกนำส่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(3) ให้ พิ จ ารณาคัด เลื อกผู้ ได้รับ การคัดเลื อกตามข้อ (2) ตามหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาที่ คุรุส ภา
กำหนด ให้เหลือผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 1
คน รวมจำนวน 5 คน และส่ งผลการคั ด เลื อ กพร้อ มผลงานไปยังสำนั ก งานเลขาธิก ารคุ รุส ภา ภายในวัน ที่ 30
กันยายน 2562
2. หนั งสื อสำนั กงานเลขาธิการคุรุส ภา ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 5104.2/1895 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามั ธยมศึ กษา และสำนั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
(ภายในจังหวัด) ให้เหลือผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และศึกษานิเทศก์
จำนวน 1 คน รวมจำนวน 5 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่กำหนดในประกาศฯ และส่งผลการคัดเลือก
พร้อมผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคุรุสภาจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
คัด เลื อ กผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ รับ รางวั ล คุ รุ ส ภา ประจำปี ๒๕62 เพื่ อ พิ จารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม ตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาต่อไป รายละเอียดตาม

๑๐๓
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕62 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
4. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกฯ ไปยังแต่ละสังกัด โดยกำหนด
ส่งมายังสำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัดภายในวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 เมื่อครบกำหนดปิดรับผลงาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากต้นสังกัด จำนวน 4 คน ได้แก่
- นางกอบกูล ศรีคำมี

ตำแหน่ง
สถานศึกษา
สังกัด

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

- นางรัชนู บัวพันธ์

ตำแหน่ง
สถานศึกษา
สังกัด

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

- นายแดนชัย สิงห์สนิท ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนหนองไผ่
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
- นายฐิติพงษ์ ตรีศร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40
และได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวั ลคุรุ
สภา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ ว
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด เห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2562
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการต่อไป
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิ จ ารณาเห็ น ชอบผลการคั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ รับ รางวั ล คุ รุส ภา
ประจำปี 2562 ตามผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรอง เพื่ อเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุส ภา
ดำเนินการต่อไป
6. มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
จำนวน 4 คน ดังนี้
- นางกอบกูล ศรีคำมี
- นางรัชนู บัวพันธ์
- นายแดนชัย สิงห์สนิท
- นายฐิติพงษ์ ตรีศร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สังกัด สพม.40
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สังกัด สพม.40
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด สพม.40
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัด สพม.40

๑๐๔
ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระที่ 6.23 การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง (ลับ) ,
ระเบียบวาระที่ 6.24 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง รายที่ 1 (ลับ) , ระเบียบวาระที่ 6.25
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง รายที่ 2 (ลับ) และ ระเบียบวาระที่ 6.26 การพิจารณารายงาน
การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลับ) ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม(ลับ)เข้าร่วมประชุมฯ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม
หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ)
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ผู้มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
(นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์)
2. ศึกษาธิการภาค 17
รองประธานกรรมการ
(นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 )
3. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
(นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายพันธ์ศักด์ คำโสม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์)
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายดิเรก ต่ายเมือง)
6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
(นายบัณฑิต ครุฑางคะ)
7. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
8. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายพิสิษฐ์ วัฒนวิทูกูร)
9. นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
(นายภูวนาท มูลเขียน)
11. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ว่าที่พนั ตรีประหยัด แก่นชา)
12. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายธานี ชาตินนั ทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอวยชัย ทองหาร
2. นางสาวมาลินี วงษ์คำลือ

นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์

๑๐๕
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 14.20 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางชาลิตา กระต่ายทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางสายชล สังขพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลงชื่อ
(นายธานี ชาตินันทน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ว่าที่พันตรี
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ

