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เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์  ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จำนวน 
25 คน  เข้าร่วมประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. แนะนำ คณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ ชุดใหม่  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  ๒๕๖2 
 1. ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ในระเบียบ
วาระที่ 6.21 หน้า 94 ข้อ 1. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จากเดิม จำนวน 70 อัตรา แก้ไขเป็น  จำนวน 75 อัตรา นอกนั้น
คงเดิม  
 2. ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ให้กับ
คณะกรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่
ประชุมครั้งที่ 9/2562 ระเบียบ วาระท่ี 3, 4 ,๕ และ ๖  ดังนี้  
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม 

3.1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  และ
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ   
พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

เห็ น ชอบตามที่ ส ำนั ก งานศึ กษ าธิก ารจั งห วัด
เพชรบูรณ์เสนอ และ เห็นชอบในหลักการให้เสนอ
โครงการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้าน
การเกษตรปลอดภัย และโครงการที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
โครงการอ่ืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการจัดการศึกษาตาม แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ครบถ้วน
เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 นอกจากนี้ รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ศึ ก ษ า ธิ ก า รภ าค  1 7  (รอ งป ร ะ ธ าน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่ดี ควรบ่งบอกความ
เป็นตัวตนของจังหวัด โดยอาจนำวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดมาประกอบในวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา
การศึกษา หรือเพ่ือให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน      
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด 

4.1 รับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์ 

รับทราบ 



๕ 

 
ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม 

4.2 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รับทราบ 

4.3 รับทราบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 
เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก     
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 

รับทราบ 

4.4 รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ท างการศึ กษ า เพ่ื อ รั บ เครื่ อ งห มาย                
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 

รับทราบ 

4.5 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม 
(นม) 

รับทราบ และให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 และ 3  ดำเนินการ ดังนี้ 
    1. ทำหนังสือแจ้งกำชับโรงเรียนให้ดำเนินการตาม
แผนงาน/แนวทางท่ีได้กำหนดไว้ และหากโรงเรียนใด  
พบปัญหาการปฏิบัติให้นำรายงาน กศจ. เพ่ือทราบ 
     2. ให้ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือสรุปรายงานผล   
ข้อมูลการดำเนินการของโรงเรียน ก่อนการปิดและ     
เปิดภาคเรียนอย่างน้อย 7 วัน และให้นำรายงาน กศจ.
เพ่ือทราบ 

4.6 รายงานการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ เสียต่อร่างนโยบายและ                          
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
 

รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการ ดังนี้ 
    1. การรับนักเรียนขอให้ดำเนินการตามนโยบายหรือ
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
    2. ให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองการ   
รับนักเรียนในภาพรวมของจังหวัดก่อนที่จะมีการ  
ประกาศรับนักเรียนอย่างน้อย 15 วัน โดยเฉพาะ 
โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด ขอให้เชิญโรงเรียนมา
นำเสนอแผนความต้องการก่อนการประกาศรับนักเรียน
และรายงานผลให้ กศจ.ทราบ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 
          1) โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
          2) โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
          3) โรงเรียนหล่มสักวทิยาคม 
          4) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
          5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 6) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รับทราบ 
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6.1 ขออนุ มั ติ ตั้ งคณ ะกรรมการประเมิ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
เ พ่ื อ ให้ มี วิ ท ย ฐ าน ะค รู ช ำน าญ ก า ร 
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ
การ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 7 ราย 

6.2 ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี                               
วิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 
๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน  22  ราย   

6.3 ขออนุ มั ติ ตั้ งคณ ะกรรมการประเมิ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
(ประเมินด้านที่ 1, 2) 
 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จำนวน 4 ราย   

6.4 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 12 ราย 

6.5 ขออนุ มั ติ ตั้ งคณ ะกรรมการประเมิ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
(ประเมินด้านที่ ๓ 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จำนวน 12 ราย 

6.6 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ 

1. อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จำนวน  5  ราย 
 - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1        
   จำนวน 3  ราย 
- ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ  
  จำนวน 1  ราย 

๒. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้าน
ที่ ๓) ตามข้อ 1  เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญ
การเป็ น วิ ท ยฐานะชำน าญ การพิ เศษ  ตามมติ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) 
จำนวน 5 ราย 
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6.7 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา      
อย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 
จำนวน 3 ราย 

6.8 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู 
 

อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้
ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1  จำนวน  5 ราย 

6.9 ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค .(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย 

6.10 ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา   
3 8  ค .(2 ) ให้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ที่ มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ  
 

อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวศรีสมร  ศรี เมือง 
นั กวิ ชาการพั สดุ ชำนาญการ  ให้ ดำรงตำแหน่ ง
นั กวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิ เศษ  ไม่ก่ อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 40 
ได้รับผลงานทางวิชาการถูกต้อง ครบถ้วน 

6.11 ขออนุ มั ติ ใช้ ต ำแ ห น่ ง ว่ า ง  ต ำแ ห น่ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือประกาศ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย  
รับ โอน  ข้ าราชการครู และบุ คล ากร
ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) 
 

อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) โดย
ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด หาก
ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก อนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ประกาศ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอ่ืน หรืออนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด จำนวน  6 
ตำแหน่ง 
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6.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกและ
ระงับการใช้ตำแหน่ง เพื่อขอบรรจุ และ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ 
 

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก และระงับการใช้
ตำแหน่งเพ่ือขอบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
จำนวน 7 อัตรา ดังนี้ 
      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 อนุมัติ ให้ เปลี่ยนแปลงวิชาเอก
ตำแหน่งเลขที่ 1700 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก จาก
เดิมวิชาเอกการประถมศึกษา เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์  
จำนวน 1 อัตรา และระงับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่ม
วิชาเอกประถมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 510 โรงเรียนบ้าน
วังใหญ่ จำนวน 1 อัตรา ปัจจุบันมีกำลังอัตรากำลัง
ข้าราชการเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (1+)   
       2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก 
จำนวน 5 อัตรา 
       3. อนุมัติให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี     
ผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

6.13 ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนอัตราตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 อนุมัติกำหนดสัดส่วนอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและ     
 บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา   
 รวมจำนวน 45 อัตรา/ตำแหน่ง 

6.14 ขออนุมัตจิัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2562) 
 

   1. อนุมัตจิัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2562) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รายละเอียดวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 3.4 
    2. อนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2  
เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผล
ย้อนหลังก่อนวันที่ 1 กันยายน 2562  หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนว
ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 



๙ 
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6.15 ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่ง
ว่าง  
 

อนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน กรณีตำแหน่งว่างจากสถานศึกษา ที่ยุบ รวม 
หรือเลิก และสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการ
สอน เกิน เกณ ฑ์ ที่  ก .ค .ศ .กำหนด  ไปกำหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 8  ตำแหน่ง/
อัตรา   

6.16 ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่ง
ที่มีคนครอง 
 

อนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง จากสถานศึกษาที่
ยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
สายงานการสอน เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไป
กำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอน
ต่ำกว่าเกณฑ ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 25 ราย 

6.17 ขออนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์                          
 

อนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(1)  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 
ราย 

6.18 ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู กรณี
พิเศษ ไปต่างสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครู  ราย  
นางสาวกรรณ์นิกา   ดำมินเศก   ตำแหน่งครู โรงเรียน
บ้ าน เขาชะโงก  สำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตาม
ความประสงค์ของผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้
ย้ายไปในกรณีตำแหน่งว่างเท่านั้น  ไม่อนุมัติให้ตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว   

6.19 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ 

๑. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ราย นางชนัญชิญา ชาติชำนาญ  โรงเรียนบ้าน
ซำม่วง  สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 



๑๐ 
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  2.  อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้ 
๒.๑ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรียก

บรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. 
เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบ
แข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุ   
ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในลำดับถัดไป 

๒ .๒  กรณี ผู้ สอบแข่ งขั น ได้  เป็ นผู้ ด ำรง
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
อยู่ก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่ วย                      
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อ    
ผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว    
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 
      2.3 กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
ของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อ่ืน   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
        ๒.4 อนุมัติในหลักการให้มีการปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

6.20 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุมัติตามเสนอ ดังนี้   
 1. อนุมัติในหลักการมอบหมายให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
          2. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก,      
ผู้ผ่านการคัดเลือก, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๑ 
  



๑๑ 
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         ๓. อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจาก
ตำแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการ
คัดเลือกตามข้อ ๑ และนำเสนอเพ่ือทราบในการประชุม
ครั้งที่ถัดจากการบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  

6.21 ขออนุมัตยิ้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

๑. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง ดังนี้ 
      - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  รวมจำนวน  16  ตำแหน่ง 
      - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     จำนวน  75  อัตรา 
      - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จำนวน  16  อัตรา 
       - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๔๐ จำนวน  30  อัตรา 
2. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ
ตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการและความถูกต้องทุกกระบวนการ ก่อน
ดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งซึ่งไม่ก่อนวันที่ 
ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติจัดสรรตำแหน่งคืนเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เมื่อ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 

6.22   ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา  
ประจำปี 2562 

เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 
4 คน 

6.23-6.26 การพิจารณาการดำเนินการทางวินัย  
(ระเบียบวาระลับ) 

รายละเอียดตามรายงานการประชุมเล่มที่ 3 (ลับ) 

           

มติที่ประชุม :  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2562 ในระเบียบวาระที่ 6.21 หน้า 94 ข้อ 1. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จากเดิม จำนวน 70 อัตรา แก้ไข
เป็น จำนวน 75 อัตรา  นอกนั้นคงเดิม  และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖2 
 

 



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  ระงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  คำขอ  
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์  ประสงค์ขอระงับการย้ายข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ราย นายอารักษ์  โพธิบัติ 

2.  กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และ ข้อ 13) 
                  2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (มาตรา 53 และมาตรา 59) 
                  2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                 2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  2.5 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7995 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ 2562 

3.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา  
3.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2562 มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ดำรงตำแหน่งใน
หน่วยงานการศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรณีพิเศษ จำนวน 3 
ราย กรณีปกติ จำนวน 13 ราย  

3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ว่า ตามที่ได้พิจารณาอนุมัติรับย้าย นายอารักษ์  โพธิบัติ ตำแหน่งครู โรงเรียน
บ้านหนองพง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นั้น นายอารักษ์ โพธิบัติ มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ระงับการย้ายดังกล่าว เนื่องจากได้เปลี่ยน
ตำแหน่งเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าข่อย อำเภอเมืองพิจิตร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แล้ว ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร             
ที่ 58/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ 

 
 
 



๑๓ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 สมควรอนุมัติระงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู ราย          

นายอารักษ์  โพธิบัติ  
4.2 สมควรขออนุมัติใช้ตำแหน่งในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก

คณิตศาสตร์ แทนการรับย้าย นายอารักษ์  โพธิบัติ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในวิชาเอก
ดังกล่าว และในวิชาเอกตามแผนอัตรากำลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ ดังนี้  

5.1 สมควรอนุมัติระงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย          
นายอารักษ์  โพธิบัติ  

5.2 สมควรขออนุมัติใช้ตำแหน่งในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก
คณิตศาสตร์ แทนการรับย้าย นายอารักษ์  โพธิบัติ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ในวิชาเอก
ดังกล่าว และในวิชาเอกตามแผนอัตรากำลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 สมควรพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. สมควรอนุมัติระงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย นายอารักษ์  โพธิบัติ  
2. สมควรอนุมัติใช้ตำแหน่งในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก

คณิตศาสตร์ แทนการรับย้าย นายอารักษ์  โพธิบัติ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ในวิชาเอก
ดังกล่าว และในวิชาเอกตามแผนอัตรากำลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา 

7.  มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ  ดังนี้ 
1) อนุมัตริะงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ราย นายอารักษ์  โพธิบัติ  
2) อนุมัติใช้ตำแหน่งในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

แทนการรับย้าย นายอารักษ์  โพธิบัติ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ในวิชาเอกดังกล่าว และ    
ในวิชาเอกตามแผนอัตรากำลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกำหนดให้มีในสถานศึกษา 

 
  
  
 



๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.1   รับทราบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   
โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม 2562 และ              
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562  นั้น 

ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ รับทราบแล้ว    

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ



๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.2   รับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการออกคำสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และได้ดำเนินการคั ดเลือกโดยการ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และประกาศผลในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒       
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จำนวน  ๓๐ อัตรา ดังนี้ 
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑    จำนวน  1๑  อัตรา  
  ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒    จำนวน    ๕  อัตรา  
  ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓    จำนวน    ๔  อัตรา 
  ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         จำนวน  1๐  อัตรา 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ



๑๗ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
                              ระยะที่ 2  รุ่นที่ 3  ของส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามที่แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ข้อ 6.2 กำหนดให้ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องนำรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  เพ่ือรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป    
ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 3) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางดำเนินการพิจารณา
และจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป จำนวนรวม 14 ราย  นั้น 

บัดนี้  ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ ได้รับทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์      
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 3) จากส่วนกลาง  มีดังนี้ 

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สามเณรของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  1 ราย คือ สามเณรสมคิด  
พรมภักดี โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  3 ราย ได้แก่ 

 1)  นางสาวกนกวรรณ  ด้วงเทื้อะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
 2)  นางสาวพร้อมดี  นาขุนทด วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 
 3)  นางสาวชลนิภา  ถุงแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

แจ้งว่าการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 จะพิจารณาตามที่จังหวัด
ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกไป  เนื่องจากเป็นจำนวนที่ได้จัดสรรกับแต่ละจังหวัดแล้ว โดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับ
จังหวัด มีดังนี้ 

1)  นางสาวปวัณรัตน์  คงแพง โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 
2)  นางสาวศิรินธร  เพียรสอน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 
3)  นางสาวพัชรมัย  พ่วงโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
4)  เด็กหญิงมณีรัตน์  ผลจันทร์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 
5)  นายธนภัทร  ล้อมแพน โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม.เขต 40 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 



๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5   การดำเนินคดีปกครอง (ลับ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  รายละเอียดตามระเบียบรายงานการประชุม เล่มท่ี 2 (ลับ) 

   



๑๙ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.6   รับทราบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาย้าย ดังนี้  

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม และ
รอบท่ี 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 

2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้พิจารณาย้าย
ไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 
ตุลาคม ของปีเดียวกัน 

เนื่องจากได้มีการแต่งตั้ง กศจ.ชุดใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้ 
กศจ.บางแห่งไม่สามารถพิจารณาย้ายได้ทันตามระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ก.ค.ศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้การ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ อกศจ. และ กศจ. เร่งรัดการดำเนินการพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วที่สุด อย่างช้าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 



๒๐ 

ระเบียบวาระท่ี 5   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คำขอ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัด 
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพรหมประชา
สรรค์ เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาได ้

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 
 “มาตรา 38 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีอำนาจ
หน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา...” 
 2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2550 
  หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา 
  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้น มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
   (2) จำนวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้ 

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน แล้วให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
   (2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อน
วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
   (3) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและชำระบัญชี รวมถึงการดำเนินการ โอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
   (4) บรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
   (5) การดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา    
เว้นแต่ มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
   (7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 
  ข้อ 12 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิก สถานศึกษา ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน...” 
 2.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๑ 

        “...ข้อ 16 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่และการดำเนินการใดๆตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ
และคณะทำงาน ตามคำสั่งนี้...” 
 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ มีมติให้เลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้สนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน สำหรับโรงเรียนที่เลิก
สถานศึกษาไปโรงเรียนหลัก ภาคเรียนละ 100 วัน 

โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 
1. โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่14 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจุบันมีนักเรียน 7 คน มีครู 1 คน ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นางสมหมาย แพงาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวม
ทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอนชั้น อ.2-ป.6 นักเรียน
ไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  

2. โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน (งบดำเนินงาน) จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ เพ่ือรับ -ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์      
ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ (โรงเรียนหลัก)  

3. ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 
2562มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้   

4. แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 
4.1 ด้านบุคลากรให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์จนกว่าจะมีการดำเนินการย้ายตัดโอน

ตำแหน่งหรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการ
ครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี กคศ.กำหนด 

4.2 ด้านนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์  
โดยได้รับค่าพาหนะตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน 

4.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อ่ืนสถานศึกษาที่เลิกสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานส่งมอบบรรดาทรัพย์สินและเอกสารทางราชการของสถานศึกษาทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของโรงเรียนหลัก 

 



๒๒ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้ว 

4.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 
 4.2 ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์การเลิกสถานศึกษา สมควรเห็นชอบเลิกสถานศึกษาเนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้  สำหรับการ
ดำเนินการเกี่ยวกับครูและบุคลากรของโรงเรียน จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ดังนี้ 

(1) นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ตามที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

(2) ครูโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่เลิก
สถานศึกษา  
  
5. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 

 สมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ 
 
6. มตทิี่ประชุม : เห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ ตามเสนอ 

   



๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คำขอ 
 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ให้คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษา พิจารณาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 1. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560-2564  
 3. คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2045 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์  สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 
 

3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
 3.1 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิ ภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพ่ิมสูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่าย
งบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยกำหนดให้  1) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะทำงาน 2) จัดประชุมคณะทำงาน 3) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ และ 4) รายงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์โดยกำหนดเป็นจุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จุดเน้นที่ 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ นั้น  
 3.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด และ
ระดับอำเภอ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และจะดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 
4-11 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอ 11 อำเภอ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
อำเภอ และประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเมือวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเสนอ  
 

5.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเสนอ  
 

6. มติที่ประชุม :  เห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ เสนอ และมอบ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รายงานผลการดำเนินการตามแผน โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละ
แห่งรายงานการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อย จำนวน 3 โรงเรียนต่อเดือน ให้ กศจ.ทราบ ทุกรอบการประชุม พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไปรวมกับโรงเรียนขนาดกลางหรือโรงเรียนขนาด
ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างจริงจัง ควบรวมให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารจัดการศึกษา 



๒๔ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3   การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ 
                          ปราบปรามการค้ามนุษย์   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. คำขอ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความเห็นชอบ 
 1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 2. โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
  2. พระราชกำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (พ.ศ.2562) 
  3. ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0005/ว4834   
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแผนงานโครงการตามภารกิจที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 1. (ร่าง) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 2. (ร่าง) โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
              (ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควร จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน
เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 เห็นสมควรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

1. (ร่าง) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
2. (ร่าง) โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

              (ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) 

6. มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ ดังนี้ 
1. (ร่าง) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
2. (ร่าง) โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

              (ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.๔ การสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์         
                        คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คำขอ 
  ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ให้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานของ กศจ. ดังนี้ 
  1. รายชื่อกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(อกศจ.) จำนวน 3 คณะ 
   1.1 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
   1.2 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
   1.3 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
  2. ผู้ชว่ยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ อกศจ.      

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3  เมษายน  2560  
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  2.3 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  2.4 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/1632  ลงวันที่ 13  พฤษภาคม  2562       
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  2.5 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/1788  ลงวันที่ 24  พฤษภาคม  2562      
เรื่อง แจ้งกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนส่วนราชการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน  2560   
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
          ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "กศจ." ประกอบด้วย 
                (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
                         (2) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
                         (3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 
                          (4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน  
                          (5)  ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       (6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  



๒๖ 

                           กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
                      ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น 
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน
ให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการ
กำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ.ตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  
              (1)  กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ  
                         (2)  กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
                         (3)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวน 
สองคน  เป็นอนุกรรมการ 
                         (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
                         (5)  ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
       ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรพิจารณาเห็นชอบรายชื่อ กรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ดังนี้ 
 4.1 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้กับ กศจ.
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณาเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไปตามคำสั่ง 
คสช.ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560 ข้อ 9 
 4.2 คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560 ข้อ 8 (9) 
 4.3 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา พิจารณาแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560  ข้อ 8 (9) 
 ๔.4 ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ อกศจ. พิจารณาแต่งตั้งโดยประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560        
ข้อ 8 (9) 
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5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 สมควรพิจารณาเห็นชอบ รายชื่อกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน     
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.  ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายธานี  ชาตินันทน์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 2) นางสายชล  สังขพันธ์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  

2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) ประกอบด้วย 
    2.1 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านการบริหารงานบุคคล)  

  1) นายกำพล  วันทา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานอนุกรรมการ 
      กรรมการใน กศจ.      
           2) นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ  
      กรรมการใน กศจ.      
  3) นายสมาน  ปางวัชรากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 
      กรรมการใน กศจ.      
  4) นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
      ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อนุกรรมการ 

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
 5) นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
      (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) อนุกรรมการ 
  6) นางประไพศรี  ทองยิ่ง  ข้าราชการบำนาญ  อนุกรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  7) นายพีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร ข้าราชการบำนาญ  อนุกรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  8) นายทำนอง  เสมาทอง  ข้าราชการบำนาญ  อนุกรรมการ  
      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                อนุกรรมการและเลขานุการ 

    2.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล  จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายธานี  ชาตินันทน์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 2) นางพรหมภัสสร  อยู่พืช  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    ผู้ชว่ยเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    3.1  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   

  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  ประธานอนุกรรมการ
        วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      (กรรมการใน กศจ.)     
  (2) นายจุลพงษ์  คุ้นวงศ์  ผู้แทนภาคประชาชน         อนุกรรมการ
      (กรรมการใน กศจ.)                                         
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  (3) นายภัทร  ภัทรกุลบดินทร์ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ     อนุกรรมการ
      และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      (กรรมการใน กศจ.)                                  
  (4) นายสมศักดิ์  ภูมิกอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       อนุกรรมการ
      ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 
      (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)   
  (5) ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       อนุกรรมการ
      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
  (6) นางสุริชา  ชาติสุทธิ     ข้าราชการบำนาญ         อนุกรรมการ
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)           
  (7) นายสงกรานต์  มาสีจันทร์  ข้าราชการบำนาญ                                    อนุกรรมการ 
                                   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (8) นายสุพิน  นุชรอด  ข้าราชการบำนาญ            อนุกรรมการ
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                                                    
  (9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

     3.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน 2 ราย    
        1) นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
        2) นายบุญโยม  เกยเลื่อน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 
     4.1 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา    
  (1) นายบัณฑิต  ครุฑางคะ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ        ประธานอนุกรรมการ 
      ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      (กรรมการในกศจ.)                        
  (2) นายอำนาจ  บุญทรง    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อนุกรรมการ
      (กรรมการใน กศจ.)     
  (3) นายวุฒิชัย  โรจน์ทิพยรัก ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน         อนุกรรมการ
      (กรรมการใน กศจ.)     
  (4) นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี        อนุกรรมการ
      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
  (5) นายจเร  บัวหลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย       อนุกรรมการ
      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
  (6) นางดวงดาว  ศรียากูล    นายแพทย์ชำนาญการ           อนุกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (7) นายประวัติ  ยงบุตร  ข้าราชการบำนาญ         อนุกรรมการ
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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  (8) นางวรรณภา  สุขคง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          อนุกรรมการ
      จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                                                                         
  (9)  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์              อนุกรรมการและเลขานุการ 

     4.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  จำนวน 2 ราย   
  1) นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.  เพ่ือแต่งตั้งต่อไป ตามรายชื่อดังนี้     

 1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายธานี  ชาตินันทน์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 2) นางสายชล  สังขพันธ์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  

2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) ประกอบด้วย 
    2.1 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านการบริหารงานบุคคล)  

  1) นายกำพล  วันทา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานอนุกรรมการ 
      กรรมการใน กศจ.      
           2) นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ  
      กรรมการใน กศจ.      
  3) นายสมาน  ปางวัชรากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 
      กรรมการใน กศจ.      
  4) นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
      ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อนุกรรมการ 

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
 5) นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
      (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) อนุกรรมการ 
  6) นางประไพศรี  ทองยิ่ง  ข้าราชการบำนาญ  อนุกรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  7) นายพีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร ข้าราชการบำนาญ  อนุกรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  8) นายทำนอง  เสมาทอง  ข้าราชการบำนาญ  อนุกรรมการ  
      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                 อนุกรรมการและเลขานุการ 

    2.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล  จำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย 
 1) นายธานี  ชาตินันทน์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 2) นางพรหมภัสสร  อยู่พืช  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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3. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    3.1  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   

  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  ประธานอนุกรรมการ
        วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      (กรรมการใน กศจ.)     
  (2) นายจุลพงษ์  คุ้นวงศ์  ผู้แทนภาคประชาชน         อนุกรรมการ
      (กรรมการใน กศจ.)                
  (3) นายภัทร  ภัทรกุลบดินทร์ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ     อนุกรรมการ
      และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      (กรรมการใน กศจ.)                                  
  (4) นายสมศักดิ์  ภูมิกอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       อนุกรรมการ
      ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 
      (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)   
  (5) ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม       อนุกรรมการ
      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
  (6) นางสุริชา  ชาติสุทธิ     ข้าราชการบำนาญ         อนุกรรมการ
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)           
  (7) นายสงกรานต์  มาสีจันทร์  ข้าราชการบำนาญ                                    อนุกรรมการ 
                                   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (8) นายสุพิน  นุชรอด  ข้าราชการบำนาญ            อนุกรรมการ
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                                                    
  (9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

     3.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน 2 ราย    
         1) นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
         2) นายบุญโยม  เกยเลื่อน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 

     4.1 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา    
  (1) นายบัณฑิต  ครุฑางคะ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ        ประธานอนุกรรมการ 
      ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      (กรรมการในกศจ.)                        
  (2) นายอำนาจ  บุญทรง    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อนุกรรมการ
      (กรรมการใน กศจ.)     
  (3) นายวุฒิชัย  โรจน์ทิพยรัก ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน         อนุกรรมการ
      (กรรมการใน กศจ.)     
  (4) นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี        อนุกรรมการ
      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
  (5) นายจเร  บัวหลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย       อนุกรรมการ
      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
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  (6) นางดวงดาว  ศรียากูล    นายแพทย์ชำนาญการ           อนุกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (7) นายประวัติ  ยงบุตร  ข้าราชการบำนาญ         อนุกรรมการ
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (8) นางวรรณภา  สุขคง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          อนุกรรมการ
      จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                                                                         
  (9)  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์              อนุกรรมการและเลขานุการ 

     4.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  จำนวน 2 ราย   
  1) นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2) นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล  ผู้ช่วยเลขานุการ
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6.1      ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คำขอ 
                ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ               
ที่ 19/2560)  ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาเอก
การประถมศึกษา จำนวน 6 อัตรา เป็นกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 
อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และระงับการใช้ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา รวมเป็นจำนวน 7 
อัตรา ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียน จำนวน 6 
ราย ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา ตามสังกัดโรงเรียนที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งความประสงค์ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 45 ม าตรา 53 และมาตรา 56  แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู                            
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
                2.2 คำสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   
 2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย 
 2.4 หนังสือสำนักงาน สพฐ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว3644 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561          
เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.6 คำสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2 .7  ประกาศคณ ะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  ล งวันที่  6  กันยายน  2561                       
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ใน การสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่ งตั้ งบุคคล                   
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     3.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งมีตำแหน่งว่าง
จากการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ จากบัญชีของ กศจ.เพชรบูรณ์ 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  ดังนี้ 
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        3.1.1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

สพป. / สพม. หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ บ้านโคกหนองจอก ชนแดน 1700 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  
 

         3.1.2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้  
 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง
เลขที่ 

สพป. / สพม. หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ บ้านดาดอุดม วิเชียรบุร ี 2680 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  

2 คณิตศาสตร์ บ้านซับกระโซ่ วิเชียรบุร ี 2766 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  

3 คณิตศาสตร์ บ้านสระแก้ว บึงสามพัน 6699 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  

4 ภาษาอังกฤษ บ้านไทรทอง วิเชียรบุร ี 2187 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  

5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป บ้านเขาพลวง บึงสามพัน 3158 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  
 

 3.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 คงเหลือ ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  
 

ที ่
กลุ่มวิชา/ทาง จำนวน จำนวนผู้ได้ บรรจุและแต่งต้ัง จำนวน 

หมายเหตุ 
สาขาวิชาเอก ผู้ขึ้นบัญชี รับการบรรจุ 1 พ.ย. 62 

ผู้ขึ้นบัญชี
คงเหลือ 

1 การเงินและการบัญชี  13 1 - 12 - 

2 ภาษาจีน  10 7 - 1 ลำดับที่ 3, 5   
กศจ. สุโขทัย 

            ขอใช้บัญชี และ
ประกาศยกเลิก 

            ออกจากบัญชีแล้ว 

3 คณิตศาสตร์  60 41 4 12 สละสิทธิ์ 3 
4 ภาษาอังกฤษ  40 30 1 9 - 
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  139 19 1 118 สละสิทธิ์ 1 
6 เคมี  7 5 - 1 สละสิทธิ์ 1 
7 สังคมศึกษา  35 13 - 21 สละสิทธิ์ 1 
8 คอมพิวเตอร์  28 13 - 14 สละสิทธิ์ 1 

รวม 332 129 6 188   
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 ๓.3 รายชื่อผู้สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ลำดับที ่

โรงเรียน อำเภอ สพท. หมายเหตุ 
สอบได ้

  กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์           

1 นางสาวอาลิษา  มนี้อย 45 บ้านดาดอุดม วิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

2 นางสาวศิริพร  สลดัทุกข์ 46 บ้านสระแก้ว บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

3 นางสาวอัจฉรา  แตงอ่อน 47 บ้านโคกหนองจอก ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1   

4 นายโชคชัย  สุนทรวัตร 48 บ้านซบักระโซ ่ วิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  

  กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ           

5 นางสาวเมธีรา  โพธิมาศ 31 บ้านไทรทอง วิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3   

  กลุ่มวชิาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป           

6 นายวสิิฐ   อินสอน 21 บ้านเขาพลวง บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  

๔. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 ตามข้อ 3.3 ทุกราย 
       ๔.๒ สมควรอนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

       ๔.๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้  และผู้สอบแข่งขันได้ดั งกล่าวไม่ประสงค์ เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์                
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในลำดับถัดไป 
              ๔.๒.2 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้                  
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

      4 .2 .3  ให้ ผู้ มี อ ำนาจสั่ งบ รรจุ และแต่ งตั้ งต ามมาตรา 5 3  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  
 



๓๕ 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
  สมควรพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
        ๑. สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์   
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 6 ราย 
              ๒. สมควรอนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

           ๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้  และผู้สอบแข่งขันได้ดั งกล่าวไม่ประสงค์ เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์                
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในลำดับถัดไป 
                   ๒.2 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้                  
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

           2 .3  ให้ ผู้ มี อ ำนาจสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ งตามมาตรา 53  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  

6.  มติที่ประชุม : อนุมัติตามเสนอ  ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์        
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  จำนวน 6 ราย  คือ 
 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน อำเภอ สพท. วิชาเอก 

1 นางสาวอาลิษา  มนี้อย บ้านดาดอุดม วิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 คณิตศาสตร ์

2 นางสาวศิริพร  สลดัทุกข์ บ้านสระแก้ว บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 คณิตศาสตร ์

3 นางสาวอัจฉรา  แตงอ่อน บ้านโคกหนองจอก ชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 คณิตศาสตร ์

4 นายโชคชัย  สุนทรวัตร บ้านซบักระโซ ่ วิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 คณิตศาสตร ์

5 นางสาวเมธีรา  โพธิมาศ บ้านไทรทอง วิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ภาษาอังกฤษ 

6 นายวสิิฐ   อินสอน บ้านเขาพลวง บึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

              ๒. อนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ดังนี้ 

           ๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้  และผู้ สอบแข่งขันได้ดั งกล่าวไม่ประสงค์ เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์                
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในลำดับถัดไป 
                   ๒.2 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้                  
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

           2 .3  ให้ ผู้ มี อ ำนาจสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ งตามมาตรา 53  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  



๓๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คำขอ 
 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
             1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     จำนวน 1,331 ราย 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จำนวน  1,326 ราย 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จำนวน 5 คน 
             1.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     จำนวน  1,381  ราย 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จำนวน 1,378 ราย 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5    จำนวน  3   ราย 
             1.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จำนวน 1,833  ราย 
  กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จำนวน 1,831 ราย 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5    จำนวน 2 ราย 
             1.4   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                จำนวน 1,613 ราย 
                      กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จำนวน 1,608 ราย 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5    จำนวน 5 ราย 

 2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
      “ข้อ 8 (1) ให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย  
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ     
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ” 
   2.2 มาตรา 23 (3) และมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2547  
  “มาตรา 23  ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) มีอำนาจและ
หน้าที่ (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา     
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
                2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561”  
       2.4 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 8067  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้ง
ของการลาและการมาทำงานสาย  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2015%20ลว.%2027%20ก.ย.%202561.pdf
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                 2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561                      
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 2.6 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.กำหนดฐานในการคำนวณและ ช่วงเงินเดือนสำหรับการ
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 
                2.7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562  เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2.8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
                 2.9 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 672 ลงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 ฯลฯ 
                      “ข้อ 10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท.ที่ได้รับจัดสรร  จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ.ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ” 
      2.8 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324          
ลงวันที่  28 สิงหาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2562) 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561   
 3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2562  รอบท่ี 2  ระหว่างวนัที่  1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 ตามปฏิทินที่กำหนด  และสำนักงาน 
ก.ค.ศ.แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/
ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แจ้งข้าราชการในสังกัดให้ใช้แบบบันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 
      3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำข้อมูลการนับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 1 กันยายน 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกรอกแบบรายงานข้อมูลการนับ       
มีตัวข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  ลงในเว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
                           “ข้อ 8.1  การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน   
                                 กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 
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              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
           ข้อ 8.2  การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 8.1 ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม 
                 กลุ่มท่ี 1  รอง ผอ.สถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
              กลุ่มท่ี 2  รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา” 
       3.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ในวันที่ 1 กันยายน 2562   
       3.5 คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณา
จัดสรรวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้งจัดสรรวงเงินฯ ให้สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ
สถานศึกษา  หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี  รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.   
               3.6 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2       
(1 ตุลาคม 2562) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด เสร็จสิ้นแล้ว       
จึงเสนอบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ  ดังนี้ 
                       3.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีดังนี้ 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จำนวน   1,331 ราย 
          1.1 พิจารณาให้เลื่อนใช้เงินเลื่อนและค่าตอบแทนพิเศษ  จำนวน 1,326 ราย 
          1.2 พิจารณาให้เลื่อนแต่ไม่ได้ใช้เงิน กรณีเกษียณอายุราชการเงินเดือน    
เต็มข้ัน จำนวน 5 ราย                                                       
 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
คำนวณ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ) เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 
2562 (3 เดือน 27 วัน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
                                                  (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน  13 ราย  เนื่องจาก ถูกลงโทษทางวินัย จำนวน  1 
ราย  มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ 60 และลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด จำนวน 1 ราย บรรจุเข้า
รับราชการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน (2 เดือน 29 วัน) จำนวน 4 ราย 
และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน (1 เดือน 3 วัน)  
จำนวน  2 ราย   
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                              พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน  5 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จำนวน 1,381 ราย 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 จำนวน 
1,378 ราย 
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จำนวน 1,372 ราย                                                                 
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                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
คำนวณ เป็นกรณีพิเศษ  จำนวน - ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ  เมื่อวันที่ (   -  เดือน - วัน)  ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน 6 ราย   ดังนี้ 
     - มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน จำนวน 3 ราย 
         บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (1 เดือน 13 วัน)   
      จำนวน 2 ราย  
         บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (1 เดือน 3 วัน)   
      จำนวน 1 ราย 
     - ลาเกิน จำนวน 3 ราย  
          ลาป่วย 8 ครั้ง 18 วัน 1 ราย 
          ลาป่วย 3 ครั้ง 90 วัน 1 ราย 
          ลากิจ 9 ครั้ง 27 วัน 1 ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 จำนวน 3 ราย 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน 3 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จำนวน 1,833 ราย 
                                  กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                              (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จำนวน   1,807 ราย 
     1.1 พิจารณาให้เลื่อนใช้เงินเลื่อนและค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1,801 ราย 
     1.2 พิจารณาให้เลื่อนแต่ไม่ได้ใช้เงิน กรณีเกษียณอายุราชการเงินเดือน
เต็มข้ัน จำนวน 6 ราย                                                       
                                              (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราส่วน ร้อยละ 2 ของฐาน 
ในการคำนวณ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน  – ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ ( -  เดือน -  วัน) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
        (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ จำนวน 24 ราย 
               -  กรณีมีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน  บรรจุวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 (2 เดือน 28 วัน) จำนวน  1 ราย , บรรจุวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (1 เดือน 3 วัน)  จำนวน  22 ราย        
             - กรณลีาออกจากราชการ วันที่ 2 กันยายน 2562  จำนวน 1 ราย      
                กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 - คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน   2  ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 - 4  (แยกเล่ม) 
               3.6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             จำนวน 1,613 ราย 
              กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                            (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ      จำนวน 1,593 ราย                                                                 
                                                        (2)  ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน 15 ราย  เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ            
จำนวน  1 ราย  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน                  
( 1 เดือน 2 วัน)  จำนวน  13 ราย และลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ( 7 ครั้ง)  และมีผลการปฏิบัติงานในระดับปรับปรุง (ร้อย
ละ 58 )   จำนวน  1 ราย 
       



๔๐ 

   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จำนวน 5 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  เขต 2  เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  ดังรายละเอียดที่แนบข้อ 3.6 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.1 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,   
เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.2 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง ภายหลังวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการายนั้นสังกัด 
 5.3 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ เพื่อประโยชน์ในการขอรับบำเหน็จ
บำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2562   
 5.4 สมควรอนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, 
เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
  สมควรพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. สมควรพิจารณาเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สมควรพิจารณาเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง 
ภายหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการายนั้นสังกัด 
 3. สมควรพิจารณาเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ เพื่อประโยชน์ในการ
ขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2562   
 4. สมควรอนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, 
เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 



๔๑ 

7.  มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ  ดังนี้ 
  1) เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง ภายหลังวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด 
 3) เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ เพื่อประโยชน์ในการขอรับบำเหน็จ
บำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2562   
 4) อนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 2, 
เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
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ระเบียบวาระท่ี 6.3   ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คำขอ 
 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ครั้งที่ 2          
(1 ตุลาคม 2562) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
             1.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    จำนวน  42  ราย 
             1.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    จำนวน  35  ราย 
             1.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จำนวน  38  ราย 
             1.4   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จำนวน  23  ราย 

2. กฎหมายระเบียบ 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  กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ    
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ” 
   2.2 มาตรา 23 (3) และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2547  
  “มาตรา 23  ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) มีอำนาจและ
หน้าที่   (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา   
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 2.3 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
 2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 21  ลงวันที1่7 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   
 2.5  กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
      2.6  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553  เรื่อง  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)   
      2.7 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) 
      2 .8 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่ สุด ที่  นร 1012.2/ว7 ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2558            
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
               2.9 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324           
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2        
(1  ตุลาคม  2562) 
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               3.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.5/ว 21  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  
                       “ข้อ 1 ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ 
พลเรือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้โดย
อนุโลม ประกอบกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
                       ข้อ 3 การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นผู้มีอำนาจ    
สั่งเลื่อนเงินเดือน” 
                3.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
ร้อยละ 2.99 ของอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  อีกร้อยละ 0.01   
จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  3.3  มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2562 เห็นชอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) วงเงินร้อยละ 2.99 ของอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 กันยายน 
2562  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                
        3.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย/ส่วน ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วย/ส่วน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  2562 ให้เป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  และปฏิทินที่กำหนด 
                 3.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) และ
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ กำหนดร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2562) และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินในรอบ 6 เดือน ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ  โดยใช้ฐาน
ในการคำนวณและช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558   
                3.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เลื่อนเงินเดือน     
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  ให้บุคลากรในสังกัดทราบ  
   3.7  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการฯ  เสนอแนะ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ก่อนเสนอ อกศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองและเสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด    
ที่ ศธ04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงเสนอข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนฯ   

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (แยกเล่ม) 
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด สมควรเสนอกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาดังนี้             
        4.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประจำปี ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม  2562) 
      4.1.1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จำนวน  42 ราย  
      4.1.2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จำนวน  35 ราย 
      4.1.3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จำนวน  38 ราย 
      4.1.4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จำนวน  23 ราย 
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 3.5 
   4.2 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง ภายหลังวันที่ 1 กันยายน 2562 
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการรายนั้นสังกัด  
               4.3 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้ง  4 เขต ที่ไปช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่
ข้าราชการครูผู้นั้นไปช่วยราชการอยู่  และให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาช่วยราชการ
จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา   
               4.4 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ   
เพ่ือประโยชน์ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน ในวันที่  30 กันยายน 2562   
      4.5 ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป หรือกรณีที่มี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบการ เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2         
(1  ตุลาคม  2562) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดังนี้  
 5.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม  2562) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
 5.2 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง ภายหลังวันที่ 1 
กันยายน 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
               5.3 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ       
เพ่ือประโยชน์ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน ในวันที่  30 กันยายน 2562   
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 5.4 ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป หรือกรณีที่มี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามข้อสั่งการนั้น 
 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 สมควรพิจารณาเห็นชอบ  ดังนี้ 
 1. สมควรพิจารณาเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม  2562) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
  2. สมควรพิจารณาเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง 
ภายหลังวันที่ 1 กันยายน 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
                3. สมควรพิจารณาเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกษียณอายุ
ราชการ เพื่อประโยชน์ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน ในวันที่  30 กันยายน 2562   
  4. ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป หรือกรณีที่มี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

7.  มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามเสนอ  ดังนี้ 
 1) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม  2562) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    
  2) เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีคำสั่งย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง ภายหลังวันที่  1 
กันยายน 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
                3) เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี เกษียณอายุราชการ        
เพ่ือประโยชน์ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน ในวันที่  30 กันยายน 2562   
  4) อนุมัติเป็นหลักการ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูล  ในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป หรือกรณีที่มี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามข้อสั่งการนั้น 
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 ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระที่ 4.5 การดำเนินคดีปกครอง (ลับ) และ ระเบียบวาระที่ 6.4 การ 
พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง (ลับ) ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระ
การประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม หลังจากนั้นได้ดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  
ดังนี้   
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์           ประธานกรรมการ 
     (นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์) 
 2. ศึกษาธิการภาค 17        รองประธานกรรมการ         
     (นายสุรินทร์  แก้วมณี  รองศึกษาธิการภาค ๑๗  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17)  
 3. ผู้แทนสำนักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          กรรมการ 
               (นายภัทร  ภัทรกุลบดินดทร์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)      
 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         กรรมการ 
    (นายสายชล  ชมภู  ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์) 
 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                กรรมการ 
     (นายอำนาจ  บุญทรง) 
 6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          กรรมการ                  
     (นายชาย  มะลลิา) 
 7. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน           กรรมการ  
     (นายบัณฑิต  ครุฑางคะ) 
 8. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                กรรมการ        
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ)์ 

9. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
    (นายวฒุิชยั  โรจนท์ิพยรัก) 

 10. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
                 (นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์) 
 11. ผู้แทนภาคประชาชน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       (นายจลุพงษ์  คุน้วงศ์) 
 12. นายสมาน  ปางวชัรากร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
 13. นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     14. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์               กรรมการและเลขานุการ 
       (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
 15. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                                        ผู้ช่วยเลขานุการ                  
                 (ว่าที่พนัตรีประหยัด  แก่นชา) 

16. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                  ผู้ช่วยเลขานุการ           
                 (นายธานี  ชาตินนัทน์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอวยชัย  ทองหาร         นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 2. นายวุฒิพนัธ์  ฤกษ์จันทร์         นิติกร สพป.พช.1 
 
 



๔๗ 

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

  - ไม่มี - 

 
  
 เลิกประชุมเวลา    15.30 น. 
      

     ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางชาลิตา  กระต่ายทอง) 
                         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
                                

     ลงชื่อ          
         (นางสายชล  สังขพันธ์) 
                                                              ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          
     ลงชื่อ 
         (นายธานี  ชาตินันทน์) 
            ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            ผูช้่วยเลขานุการ 
  
        

     ว่าที่พันตรี         
         (ประหยัด  แก่นชา) 
                    รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
                   ผู้ชว่ยเลขานุการ 
                        
     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายภูวนาท  มูลเขียน)               
                        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                           กรรมการและเลขานุการ 
            
 
 
             
      
 
 


