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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.40
นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40
ผอ.รร.บ้านตะกุดไผ่
ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี้แจงและนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จานวน
20 คน เข้าร่วมประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเข้าร่วมการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ด้วยทุกครั้ง
2. ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสืบเนื่องมาจากมีการ
เปลี่ยนแปลงคาสั่ง คสช. บางประการ เช่น กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็นต้น
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖2
1. ด้วย สพป.พช.1 แจ้งขอแก้ไขวาระ/รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
เนื่องจากพบว่าข้อมูลที่นาเสนอในวาระที่ 6.13 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาม
ประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ในส่วนของข้อมูลเลขที่จ่ายตรง กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ 101 ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 1 จากเดิม เลขที่จ่ายตรง 0164019 แก้ไขเป็น เลขที่จ่ายตรง
0164016 นอกนั้นคงเดิม

๓
- หน้าที่ 102 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 1 จากเดิม เลขที่จ่ายตรง 0164019 แก้ไขเป็น เลขที่จ่ายตรง
0164016 นอกนั้นคงเดิม
2. ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านแล้วในรูปแบบของ QR-Code
ขอได้โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2562 ระเบียบ
วาระที่ 3, 4 ,๕ และ ๖ ดังนี้
ระเบียบวาระ

เรื่อง

3.1

ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา

4.1

รับทราบมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอื่น
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2562
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และด็กตกหล่น
ในรูปแบบที่เหมาะสม
รับทราบผลการดาเนินงานตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ไปปรับปรุงกรอบการพิจารณาการประเมิน
ด้านความรู้ค วามสามารถในการพั ฒ นาสถานศึ กษา
การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศาโดยทางลับ โดยให้
กลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วย ครูผู้สอน จานวน 3 ท่าน , ผู้นา
ชุมชุนที่ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น อสม. ,
ผู้นาสตรีหมู่บ้าน , ผู้แทนผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้แต่ละ
เขตพื้ นที่ การศึกษาน ากลั บ ไปรับฟั งความคิดเห็ นผู้ มี
ส่วนได้เสีย และนาเสนอรายงาน กศจ.เพื่อพิจารณาใน
คราวถัดไป
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบและให้รายงานผลหลังการทดลองใช้หลักสูตร
ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบด้วย
รับทราบ และให้แจ้งสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์ทราบด้วย
รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา จัดทา MOU และ/หรือ Model
การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม และรายงานความความคืบหน้าการ
ดาเนินงานให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป
รับทราบ

๔
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

4.8

รับทราบการกาหนดตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณ
อายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

รับทราบ

4.9

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2562

4.10

การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน

4.11

การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน

รั บ ทราบและก าชั บ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนด มี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ โดยมอบหมายคณ ะอนุ ก รรมการ
ศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ด เพ ชรบู รณ์ (อกศจ.) จั ด ท า
รายละเอี ย ดและน าเสนอ กศจ.เพชรบู รณ์ ในคราว
ถัดไป
รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาการศึ กษาไปก าหนดแนวทาง จ านวนวัน
ขอรับ เงิน อุ ดหนุ น และแผนการด าเนิ น งาน และท า
หนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นมติ ที่ ป ระชุ ม /แนวทาง/แผนการ
ด าเนิ น งาน ไปยั ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมกับรายงานให้
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป
รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาการศึ กษาไปก าหนดแนวทาง จ านวนวัน
ขอรับ เงิน อุ ดหนุ น และแผนการด าเนิ น งาน และท า
หนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นมติ ที่ ป ระชุ ม /แนวทาง/แผนการ
ด าเนิ น งาน ไปยั ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมกับรายงานให้
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป

4.12

แนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์
ในพื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รับทราบ และให้ดาเนินการดังนี้
1. มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การ
พัฒ นาการศึกษา รายงานผลการบริห ารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ และ การส่งคืนพื้นที่ของสถานศึกษาที่
เลิก ให้ กศจ.ทราบทุกเดือน
2. มอบหมายให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ติดตามผลการดาเนินการ กรณีสถานศึกษาที่เลิก

๕
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

โด ย ให้ บ รรจุ เป็ น ว าระป ระชุ ม ใน ก ารป ระชุ ม
ผู้อานวยการสถานศึกษาประจาเดือนด้วย
3. สถานศึ ก ษาที่ เลิ ก และยั งไม่ มี ผู้ ข อใช้ ป ระโยชน์
ขอให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของจังหวัดเพชรบูรณ์
วาระยามเช้ า "Morning brife" ทุ ก วั น พุ ธ ที่ 2 ของ
เดือน ดังนี้
- เดือนกรกฎาคม 2562 สพป.พช.1
- เดือนสิงหาคม 2562 สพป.พช.2
4.13

การจัดงาน“วัฒนธรรม ศาสนา
วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์”

4.14

โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องโนโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์

4.15

การจัดงานชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติ
ครั้งที่ 1
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรม การศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ.

5.1

5.2

ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์

- เดือนกันยายน 2562 สพป.พช.3
รับทราบและเห็นชอบให้การเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒน
ธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์" ของนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้งบประมาณจากสถานศึกษา
ต้นสังกัด และจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้
รับทราบและเชิญชวนคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์
ทุกท่านเข้าร่วม และประสานสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินการ
ลงทะเบียนต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวด้วย
รับทราบ
1. เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้งจานวน 6 ราย
2. อนุมัติในหลักการ หากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อ 1
ได้รับการแต่งตั้งและรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับ
การแต่งตั้งแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อเป็นคณะอนุ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ. ด้าน
บริหารงานบุคคล) เสนอคณะ กรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้ง
เห็ น ชอบเห็ น โครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณประจาปี พ.ศ.2562 และงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามเสนอ
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5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

เรื่อง

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านห้วยคนทา มาเรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
2. โรงเรียนบ้านวังปลา มาเรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านพญาวัง
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา จานวน 3
โรงเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาบลตาลเดี่ยว
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2 โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ขอนดู่ ต าบลห้ ว ยไร่
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตาบลปากช่อง
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ เ ลิ ก เห็ น ชอบให้
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสงค์ จ ะขอใช้ พื้ น ที่
สามารถขอใช้เพื่อการจัดทาประโยชน์สาธารณะ
ของท้องถิ่นนั้นๆ ได้
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 2 เรื่อง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา ๒๕๖3
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1. อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ของ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี
ครอบครัว ให้กับ เด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี โดย
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี (มารดา) เป็นผู้ยื่นคาขอ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
3. ขอให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ติดตามและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นเทอม
แรกให้กับ คณะกรรมการ กศจ.ทราบต่อไป
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6.1

6.2
6.3

6.4

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
ครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
จานวน 27 ราย
ขออนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและ
อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะ
ทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะครูชานาญการ
ครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จานวน 17 ราย
ขออนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุ มัติ ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
และบุ คลากรทางการศึ กษาเพื่ อเลื่ อนเป็ นวิ ท ย
ฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) ฐานะ ครูชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2)
จานวน 13 ราย
ขออนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 อนุมัติผ ลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 13 ราย
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

6.5

ขออนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุ มัติ ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
และบุค ลากรทางการศึก ษาเพื่ อเลื่ อนเป็น วิท ย
ฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
ฐานะช านาญการพิ เ ศษ (ประเมิ น ด้ า นที่ ๓)
จานวน 13 ราย

6.6

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติ 1.อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ 3 ผลการ
งานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
การศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ทางการศึ กษาผู้ ผ่ านการประเมิ น เป็ นวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ
2. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชานาญ
การเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามมติ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่
๓) จานวน 59 ราย
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางประนอม พรมมารั ก ษ์ ครู
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชีย่ วชาญ
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครู เชี่ ย วชาญ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 206.3 /ว 13 ลงวั น ที่ 1
สิ ง ห าคม 2 5 5 6 ทั้ งนี้ ไม่ ก่ อน วั น ที่ 2 9
กั น ยายน 2559 และไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผ่ า นการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด

6.7

๘
ระเบียบวาระ

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้
ดารงตาแหน่งครู
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดารง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราช การครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีประกาศรวม หรือเลิกสถาน
ศึกษา ไปกาหนดตาแหน่งใหม่ ในสถานศึกษา
ที่ไปเรียนรวม
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการต่ า ง
สถานศึ ก ษา กรณี เจ็ บ ป่ ว ยมี ปั ญ หาสุ ข ภาพ
และขัดแย้ งกับ สถานศึกษาถูกร้องเรียนให้ ย้าย
ออกจากพื้นที่

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมิน การ
เตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มให้ดารง
ตาแหน่งครู จานวน 57 ราย
เห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น เตรี ยม
ความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ของผู้ ด ารง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 73 ราย
อนุ มั ติ ตั ด โอนต าแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ใน สถาน ศึ ก ษ าที่ มี ป ระกาศรวม ห รื อ เลิ ก
ส ถ าน ศึ ก ษ า ไป ก าห น ด ต าแ ห น่ งให ม่ ใน
สถานศึกษาที่ไปเรียนรวม จานวน 3 ราย
มีความเห็นพ้องต้องกันกับความเห็นของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ โดย
1. เห็นชอบให้ นางโสภาภรณ์ โรจนแพทย์
ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
2. สาหรับราย นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ,นางสาว
จิน ตนา บุ ญ สิ งห์ และ นางสุ รีพ รรณ ผดุงกิ จ
เห็ น ชอบให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาไป
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม และน าเสนอ
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการแก้ ปั ญ หาเป็ น
(วาระลับ) ในคราวถัดไป

ขออนุ มั ติ ส่ งค าร้ อ งขอย้ ายข้ า ราชการครู แ ละ อนุ มั ติ ให้ ส่ งค าร้ อ งขอย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู กรณีพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู กรณีพิเศษ
ไปต่างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปต่ า งสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จานวน 1 ราย คื อ นายต้ อ งตา จ าเริญ ใจ ครู
โรงเรีย นบ้ า นโคกส าราญ สั งกั ด ส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ตามคาร้องขอของตนเอง
ขออนุ มั ติ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์
ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่
6 กันยายน 2561 สังกัด ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ
เขต 3 รวมจานวน 5 อัตรา
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เรื่อง

6.14

ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์)

6.15

ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด

6.16

ขออนุมัติรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
ขอความเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนตาแหน่ง
ว่างที่มีอัตราเงินเดือน ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปกาหนด
ในตาแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือนที่อยู่ในกลุ่ม
ตาแหน่งเดียวกัน ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด

6.17

มติที่ประชุม

อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 3 ราย นาง
สุ ป ราณี พาดี ให้ ด ารงต าแหน่ งศึ ก ษานิ เทศก์
ตาแหน่งเลขที่ 109 สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เห็ นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครู ราย นางสาวมยุรี สีสอนการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้าดุกเหนือ เพิ่มคุณวุฒิที่
ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทะเบียนประวัติ ก.พ.7
หรือ ก.ค.ศ.16 และปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
อนุมั ติรับเปลี่ ยนตาแหน่ง รับ ย้าย และรับ โอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) จานวน 2 ราย
เห็นชอบการตัดโอนอัตราเงินเดือนตาแหน่งว่างที่
มีอัตราเงินเดือน ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปกาหนดในตาแหน่ง
ว่ า งไม่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ น ที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม ต าแหน่ ง
เดี ยวกั น ภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด และให้
ท าหนั ง สื อ เสนอไปยั ง ส านั ก งาน ก.ค.ศ. เพื่ อ
พิจารณาดาเนินการตามแนวทางต่อไป

๑๐
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

6.18

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒

มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรม การศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกาหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคัด เลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
พร้อมรับนโยบายการดาเนินการคัดเลือกฯ จาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.
เพชรบูรณ์) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา
15.30 น. ณ ห้องประชุม (ห้องท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

6.19

การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยไม่
ร้ายแรง (ลับ)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่
๒ (ลับ)

มติที่ประชุม : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2562 ตามเสนอ ดังนี้
- หน้าที่ 101 ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 1 จากเดิม เลขที่จ่ายตรง 0164019 แก้ไขเป็น เลขที่จ่ายตรง
0164016 นอกนั้นคงเดิม
- หน้าที่ 102 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 1 จากเดิม เลขที่จ่ายตรง 0164019 แก้ไขเป็น เลขที่จ่ายตรง
0164016 นอกนั้นคงเดิม
และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖2

๑๑
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบรายละเอียดปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริห ารสถานศึกษา เพื่อจัดทาประกาศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อ 10)
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อ 10)
2.3 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 10
และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 10 และข้อ 10.2
สาระสาคัญ ดังนี้
“การย้ ายผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ าย ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การ
รักษาวินั ยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลั กราชการ และระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง หรือปฏิ บัติงานใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ
กศจ.เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดทาเป็นประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”
3.2 ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทาประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อใช้
ในการดาเนิ น การย้ายผู้ บ ริห ารสถานศึกษาประจาปี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยความเห็ นขอบของ กศจ.
เพชรบูรณ์ในการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และสานักงานเขตพื้นที่

๑๒
การศึกษาแต่ละเขตได้จัดทาเป็นประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น เนื่องจากรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพฯ ดังกล่าวรายละเอียดบางข้อมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน ควรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันเนื่องจากองค์ประกอบข้อ 3.5 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชา
5 กลุ่มสาระวิชา ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 4 กลุ่มสาระวิชา
3.3 ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล ได้มอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งให้จัดทาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 ตามมติที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติให้
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาแก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบบางประการ คณะกรรมการฯ ทั้ง 4 เขต ได้ประชุม
พิจารณาแก้ไของค์ประกอบตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา และองค์ประกอบที่ 2 ความรู้ความ
สามารในการพัฒนาสถานศึกษา
3.5 ตามมติที่ ป ระชุม กศจ.เพชรบู รณ์ ครั้ งที่ 6/2562 เมื่ อ วัน ที่ 20 มิถุ น ายน 2562 มี ม ติ
เสนอแนะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตนากลับไปรับความความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย และดาเนินการให้ครบ
กระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมทั้งเสนอให้ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้เกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,เขต 2, เขต 3
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแนวทางเดียวกันสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บ ริหารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต เพื่อใช้ในการดาเนินการย้ายผู้ บริหาร
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างรายละเอียด
องค์ ป ระกอบการประเมิน ศั ก ยภาพตามหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารย้ ายผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
เพื่อใช้ในการดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่ อวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้ พิจ ารณากลั่ นกรองร่างรายละเอี ยดองค์ป ระกอบการประเมิ น
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ ายผู้ บริห ารสถานศึกษาแล้ว เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีการย้ายผู้บริห าร
สถานศึกษา เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหรือให้ ข้อเสนอแนะการ
ดาเนินการ ตามข้อ 6 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๑๓
8. มติที่ประชุม : เห็ น ชอบร่างรายละเอียดองค์ป ระกอบการประเมินศักยภาพตามหลั กเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามที่เสนอ โดยให้ปรับเปลี่ยนข้อความ ข้อที่ 2 กรอบพิจารณา วรรคสอง
เป็นดังนี้
" ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งแบบประเมินพร้อมซองสาหรับใส่แบบประเมินส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา โดยทางลับ
2. เมื่อผู้ประเมินดาเนินการประเมินแล้วเสร็จ ให้นาแบบประเมินบรรจุใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนามกากับ
คร่อมตรงรอยต่อปิดผนึกด้านหลังของซองส่งคืนให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของเรื่อง
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งคาร้องขอย้ายพร้อมแบบประเมินทางลับให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทางภายในกาหนดวันยื่นคาร้องขอย้ายประจาปี "

๑๔
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.1 รับทราบผลการดาเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ดาเนินการออกคาสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๔.2 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการศึ ก ษาธิ การจังหวั ด
เพชรบู รณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็ นชอบการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เห็ นชอบเป็น หลั กการส าหรับ สถานศึกษาที่ เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาเสนอ
โครงการเพื่อขอรั บ การสนั บ สนุ น ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม และรายงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไปนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แจ้งว่ามีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอื่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม หลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
พิจารณา โครงการดังกล่าวแล้ว จานวน 59 แห่ง รวมจานวนเงินงบประมาณ 41,023,839 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสอง
หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1

บ้านซับเจริญ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง East-West Economic
Corridor
รวมเงินงบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

495,000
495,000

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่
โรงเรียน
โครงการ

งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

1

บ้านห้วยสะแก

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล

495,000

2
3
4
5

บ้านบง
น้าอ้อมประชาสรรค์
ชุมชนบ้านน้าร้อน
บ้านทุ่งหินปูน

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล

495,000
495,000
495,000
297,000

๑๖
ที่
6
7

โรงเรียน

โครงการ

บ้านชัยมงคล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านโตกใต้
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
รวมเงินงบประมาณ (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บ้านสงเปลือย

โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง
นวัตกรรมใหม่สาหรับห้องเรียน 4.0
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล

บ้านไร่นางาม
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านน้าคา
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านดงทิพย์
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านวังร่อง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านแก่นโตน
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านทับเบิกรวมใจ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านน้าสร้าง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านนายาว
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านทุ่งสมอ
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านกกกระบง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
อนุบาลน้าหนาว
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านหลักด่าน
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านโคกมน
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านห้วยหญ้าเครือ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านห้วยหินลับ
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านทรัพย์สว่าง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
บ้านปากห้วย
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
ขอนแก่น
19 บ้านวังกวาง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
20 บ้านวังก้นหวด
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
21 บ้านหินโง่น
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
รวมเงินงบประมาณ (สิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

297,000
297,000
2,871,000
งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

1,990,000
495,000
297,000
297,000
297,000
495,000
495,000
495,000
297,000
495,000
495,000
198,000
495,000
495,000
495,000
495,000
495,000
495,000
205,200
495,000
198,319
222,250
10,436,769

๑๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านทุ่งเศรษฐี
บ้านหนองสรวง
บ้านซับตะแบก
บ้านไทรงาม
บ้านหนองสะแก
บ้านน้าอ้อม
บ้านป่าคาย
บ้านปู่จ้าว
บ้านคลองตะคร้อ
บ้านศรีมงคล
บ้านซับสาราญ
เหนือ
12 บ้านวังไลย์
13 โรงเรียนบ้านวังท่าดี
14 บ้านโคกสาราญ
15 บ้านหนองหมู
16 อนุบาลบึงสามพัน
(ซับสมอทอด)
17 อนุบาลหนองไผ่
18 บ้านห้วยทราย
19 อนุบาลศรีเทพ
(สว่างวัฒนา)
20 บ้านโคกรังน้อย
21 บ้านเนินถาวร
22 บ้านเนินสะอาด
23 บ้านท่าด้วง

งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล

264,050
280,030
198,000
175,720
356,255
148,420
244,660
197,340
198,160
495,000
216,825

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด

296,910
1,541,900

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด

1,853,200

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด

1,541,900

1,543,200
1,543,200
1,852,000

1,476,600
1,854,500

1,542,100
1,550,300
1,542,100

๑๘
ที่

โรงเรียน

โครงการ

24 บ้านวังขอน

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
25 บ้านนาไร่เดียว
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
26 บ้านหนองบัว
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด
รวมเงินงบประมาณ (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1 หล่มเก่าพิทยาคม

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านขีดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ
2 พัชรพิทยาคม
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง East-West Economic
Corridor
3 น้าหนาววิทยาคม โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง East-West Economic
Corridor
4 บึงสามพันวิทยาคม พัฒนาอัจฉริยภาพด้านสะเต็มศึกษา
รวมเงินงบประมาณ (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

1,541,900
1,543,200
1,542,100
25,539,570
งบประมาณที่ขอรับ หมายเหตุ
การสนับสนุน

494,000
494,000
494,000
199,500
1,681,500

โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบและเห็นชอบโครงการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ดังนี้
ครั้งที่
คราวประชุมเดือน
จานวนเงิน(บาท)
1
กุมภาพันธ์ 2562
33,244,300
2
มีนาคม 2562
17,651,300
3
เมษายน 2562
2,692,000
4
มิถุนายน 2562
28,603,600
5
กรกฎาคม 2562 (ปัจจุบัน)
41,023,839
รวม
123,215,039
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบและฝากคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาทิศทางหรือแนวโน้มทาง
การศึกษา ควรเน้นการพัฒนาทางด้านใด เพื่อประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยให้นาเสนอที่
ประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งให้แจ้งเชิญผู้แทน/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมในการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ คราวถัดไปด้วย

๑๙
ระเบียบวาระที่ 4.3 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้ ว ยแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานโครงการทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ระยะที่ 2 ของกระทรวง
ศึก ษาธิก าร ข้ อ 6.2 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการระดั บ จังหวัด สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานั กงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ต้องนารายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 แห่ง เพื่อสมัค รขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จานวน 4 รูป ดังนี้
1) สามเณร สมคิด พรมภักดี โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ อ.เมืองเพชรบูรณ์
2) สามเณร สวรุด ศิริเวช
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ อ.หล่มเก่า
3) สามเณร ศรายุธ แสนข่วง โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดประชานิมิต อ.วิเชียรบุรี
4) สามเณร พิสุทธิ์ แสนตา โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม อ.หล่มสัก
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ได้ ส่ งรายชื่ อ และใบสมั ครขอรั บ ทุ น การศึ กษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปี การศึกษา 2562 ให้ส่ว นราชการต้นสังกัดในส่ว นกลางพิจารณาและจัด สรร
ทุนการศึกษาต่อไปแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๐
ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดเพชรบู รณ์ ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
(วศว.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระเบียบวาระที่ 1.
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อที่ 3. เรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ประชุมมีมติมอบนโยบายให้เขต
พื้น ที่การศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของศูน ย์เพื่อการคัด กรองยาเสพติดจังหวัดเพชรบู รณ์ (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ) และสามารถขอใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการแจ้งประสานหน่วยงาน
ต้นสังกัด ที่มีสถานศึกษาเปิดสอนในระดับขยายโอกาส และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้ส่ง
รายชื่ อ สถานศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการสร้ างภู มิ คุ้ มกั น และป้ องกั นยาเสพติ ดในสถานศึ กษา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ปรากฎว่ามีหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งรายชื่อสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สถานศึกษา
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
โรงเรียนบ้านวังร่อง
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านห้วยลาน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านน้าชุน
โรงเรียนบ้านดงน้าเดื่อ
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

ผู้บริหาร
นายสรศักดิ์ ผิวสานต์
นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
นายสลับ ชมพลมา
นายมานิตย์ เรืองน้อย
นายไพบูลย์ ทองคา
นางสุกัณญา จอมทิพย์
นายบัวทอง บุบผา
นายเจริญ พรมมี
นายกันตภณ เบญจานุกรม
นายไสว จันอุดร

เบอร์โทรศัพท์
082-5352964
083-5882228
096-9199532
091-8393719
093-6279797
082-1763285
091-0258564
086-9392949
092-9955686
089-6384399

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
โรงเรียนกองทูล(พิทักษ์ราฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนห้วยโป่งไผ่ขวาง
โรงเรียนโคกรังน้อย
โรงเรียนโคกสาราญ

ผู้บริหาร
นายวิทยา เกษาอาจ
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
นายอักษร ปลื้มชัย
นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ

เบอร์โทรศัพท์
081-2525419
056-782975
056-789316
056-784399
056-726474

๒๑
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สถานศึกษา
โรงเรียนเมตตาวิทยา
โรงเรียนวัชรชัย
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
โรงเรียนฤทัยทิพย์
โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
โรงเรียนใจจานงศึกษา
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

ผู้บริหาร
นางจิตรา ชนะวาที
นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ดร.ธนกร อั้งน้อย
นางสาวเอมอร เกษามูล
นางอัญธิญา ดารงแดน
นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา
นางสาวสุพรรษา มีทิน
ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ

เบอร์โทรศัพท์
086-2138334
081-9713211
089-7075481
089-5647061
080-5099078
087-8595363
099-9163858
081-3271865

ผู้บริหาร
ดร.นันท์นภัส บุญยอด

เบอร์โทรศัพท์
056-771249

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่
สถานศึกษา
1.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(วังชมภูวิทยาคม)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และให้มีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา

๒๒
ระเบียบวาระที่ 5.2 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2562 ได้มีมติประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และการแก้ไขปัญหา
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษากาหนดแนวทาง
จานวนวันขอรับเงินอุดหนุน และแผนการดาเนินงาน และทาหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุม/แนวทาง/แผนการทางาน
ไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมกับรายงานให้ กศจ.ทราบต่อไป นั้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทาหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุมแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้โรงเรียนดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอาเภอ
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนดาเนินงาน ดังนี้
2 .1 ให้ โรงเรี ย น แ จ้ งจ าน ว น นั ก เรี ย น ให้ กั บ อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ท ราบ
ก่ อ นวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 โดย ภาคเรี ย นที่ 1 ใช้ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2561 ภาคเรี ย นที่ 2
ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
2.2 ให้โรงเรียนประสานผู้ประกอบการเพื่อจัดทาสัญญาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
2.3 ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า รส่ งอ าห าร เส ริ ม (น ม ) โร งเรี ย น ให้ กั บ โร งเรี ย น ภ า ย ใน วั น ที่
1 พฤศจิกายน 2562
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
1. โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
1.1 แจ้ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ ดาเนินการตามแผนขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน
1.2 แจ้ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ด าเนิ น ตามแผนขั้ น ตอน
การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 ประสานโรงเรี ย นเพื่ อ ขอทราบจ านวนนั ก เรี ย น ก่ อ นวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2 56 2
โดยภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
2.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสานผู้ ป ระกอบการเพื่ อ จั ด ท าสั ญ ญ าโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
2.3 ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า รส่ งอ าห าร เส ริ ม (น ม ) โร งเรี ย น ให้ กั บ โร งเรี ย น ภ า ย ใน วั น ที่
1 พฤศจิกายน 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๒๓
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการอาหารเสริม (นม)
1.1 ให้สารวจข้อมูลจานวนโรงเรียนที่มีความต้องการเฉพาะนมยูเอชทีเพียงอย่างเดียว
1.2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับและติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. โครงการอาหารกลางวัน
2.1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับและติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการตามโปรแกรมการ
จัดอาหารกลางวัน (Thai School Lunch)

๒๔
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6.๑ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ว ย สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จานวนทั้งสิ้น 9 ราย ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 2 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 2 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 4 ราย
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ
และคณะกรรมการแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิ น ด้านที่ 1 ด้านวินั ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้าน ที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จานวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการ
สาหรับตาแหน่งครู ประกอบด้วย
3.2.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูชานาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กาหนดให้ผู้ขอมี
วิทยฐานะครูชานาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๓.๓.๑ ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สาหรับผูม้ ี
วุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นคาขอหรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

๒๕
๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
3.๔ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“5 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคาขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 9 ราย เป็นผู้ มี
คุณ สมบั ติและเสนอผลงานฯ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จึง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น ข้าราชการครู ฯ ด้านที่ 1 ด้านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึก ษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่ นกรองการตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น ข้าราชการครู ฯ ด้านที่ 1 ด้านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
จานวน 9 ราย
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิ น การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์
และผ่านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญ
การ (ประเมินด้านที่ ๑ ,๒ และ ๓) จานวน 9 ราย คือ
1. นางกานติญา
อินทร์พูล
ครู รร.บ้านวังโค้ง
2. นายสมคิด
สุขโฉม
ครู รร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
3. นางสาวดวงกมล
แซ่ลี
ครู รร.บ้านทับเบิกร่วมใจ
4. นางวรรณภา
เพชรบูรณิน ครู รร.บ้านห้วยระหงส์
5. นางสาวจันทรา
ม่านทอง
ครู รร.บ้านศรีมงคล
6. นางสาวทิพวรรณ ลุนสืบ
ครู รร.บ้านเนินสะอาด
7. นางวรรณศร
พรมอ่อน
ครู รร.บ้านเนินถาวร
8. นายไตรฤทธิ์
อินทพาส
ครู รร.บ้านโคกกรวด
9. นางฤทัยรัช
ภูผันผิน
ครู รร.วังพิกุลวิทยาคม

๒๗
ระเบียบวาระที่ 6.๒

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

1. คาขอ
ด้วยส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เสนอขออนุ มัติ ผ ลการประเมิน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จานวนทั้งสิ้น
16 ราย ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 4 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 6 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 6 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.๑ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“5 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาขอ และ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด

๒๘
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นคาขอ
รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ดาเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
๓.๒.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 4 ราย
๓.๒.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 6 ราย
๓.๒.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 6 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 16 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะชานาญการ
ได้ทั้ง 16 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรให้ น าเสนอคณะกรรมการศึ กษาธิก ารจังหวัด เพชรบู รณ์ พิ จารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 16 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๒๙
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินของคณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 16 ราย ดังนี้
1. นายภาคภูมิ
บุญชื่น
ครู รร.อนุบาลวังโป่ง
2. นางชนิดา
แก้วหมุด
ครู รร.บ้านวังแช่กลอย
3. นางอมรรัตน์
ภิญญะโพธิ์
ครู รร.บ้านห้วยผักไล
4. นางสาววรรณรดา ถาตุ้ย
ครู รร.บ้านป่าแดง
5. นางสาวลัดดา
นิ่มสังข์
ครู รร.ชุมชนบ้านพุเตย
6. นางสาวกัญชพร
จันอ้น
ครู รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
7. นางกันย์ยา
คาพา
ครู รร.บ้านไร่เหนือ
8. นายชาญชัย
ปลัดเซ็นต์
ครู รร.บ้านซับบอน
9. นางสาวภุมรี
ดวงบัณฑิต
ครู รร.ชุมชนบ้านพุเตย
10. นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ครู รร.บ้านรังย้อย
11. นางสาวอรอุมา
เกษามูล
ครู รร.นาสนุน่ วิทยาคม
12. นางสาวจิรวดี
แก้วมี
ครู รร.หนองไผ่
13. นายไพฑูรย์
เรืองนาม
ครู รร.ดงขุยวิทยาคม
14. นายอุดมพร
ยอดบุตรดี
ครู รร.เพชรละครวิทยา
15. นางสุภาพร
ทองโทน
ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
16. นายไพฑูรย์
มั่นคง
ครู รร.หล่มสักวิทยาคม

๓๐
ระเบียบวาระที่ 6.๓

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

1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษ ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ ความสามารถ ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า ง ๆ เสนอ
รวมทั้งสิ้น 6 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 2 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จานวน 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
“หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๑.๑ ดารงตาแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชานาญการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ฯลฯ
2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ หรือ
ดารงตาแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
2.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง
2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ฯลฯ
3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ
ฯลฯ
วิธีการ
ฯลฯ

๓๑
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา
ของผู้ ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณ วุฒิ น อกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จานวน 1 คน และ
ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้ องกับ ความรับ ผิ ดชอบของผู้รับการประเมิน จานวน 1 คน เป็ นคณะกรรมการ โดยให้ ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดทุกราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 6 ราย เป็นผู้ มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 6 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจังหวั ดเพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต
2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จานวนทั้งสิ้น 6 ราย
ก่อนนาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๓๒
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 ,2) จานวน 6 ราย ดังนี้
1. นางณัฐพร
ฉิมพ่วง
ครู รร.ชุมชนบ้านน้าร้อน
2. นางอรรัมภา
แก้วมี
ครู รร.บ้านบุ่งคล้า
3. นางจุรีรัตน์
ยะเสนา
ครู รร.บ้านศิลา
4. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี
5. นางสาวนนทยา
บุตรตรีสาน
ครู รร.เพชรละครวิทยา
6. นางชนัญชิดา
วิธุรัตน์
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม

๓๓
ระเบียบวาระที่ 6.๔

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จานวน 4 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ข้อ ๘ (๑) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70”
2.3 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้ ว ยมี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ยื่ น ค าขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวนทั้งสิ้น 5 ราย
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ ได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน
เรียบร้อยแล้ว
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๓๔
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการ
ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒
ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 1
และด้ านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวนทั้งสิ้น 5 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 ,2) จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวชลธิสา
แสนประสิทธิ์ ครู รร.บ้านวังชะนาง
2. นายนิรุทธ์
แก้วนิคม
รอง ผอ. รร.เพชรพิทยาคม
3. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี
ครู รร.นาสนุ่นวิทยาคม
4. นายวิษรุตต์
เมืองทา
ครู รร.เพชรพิทยาคม
5. นายเอกพันธ์
จันมา
ครู รร.เพชรพิทยาคม

๓๕
ระเบียบวาระที่ 6.๕

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เศษ ด้ า นที่ 3 ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่ งคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 1 และด้ านที่ 2 แล้ ว ตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จานวน 4 ราย
๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.5 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานสาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
2.5.1 ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดิ ม )
ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ จ ะตรวจและประเมิ น จากบั ญ ชี รายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.5.2 จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
เพชรบู รณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจานวนคาขอรับการประเมิน โดยกาหนดให้ มีจานวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คาขอแต่ละสาขา
(ราย)
1 - 10

จานวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

6 คน

ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จานวน 2 คน

คาขอแต่ละสาขา
(ราย)

จานวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๖
11-50
ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป

9 คน
9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2
คณะ)

ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จานวน 3 คน

ในการประเมินคาขอ 1 ราย กาหนดให้มีกรรมการประเมินจานวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.5.3 กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ทั้ งนอกและในสั งกั ด ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ากว่าระดับ 8
2.5.4 กรณี บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่ ม สาระสารการเรี ย นรู้ / สาขาใด
มี จ านวนผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ งเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก าหนดในข้ อ 2.4.2
ให้ ค ณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึกษาเดิ ม) ดาเนิ น การตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจานวน 6 คน/1 คณะ
กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั บ ผู้ ข อ หรื อ มี แ ต่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คื อ จ านวน 2 คน เช่ น มี เพี ย ง 1 คน ให้ ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น เป็ น กรรมการประเมิ น ฯ
แทนได้ 1 คน หรือกรณี ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ ตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ จากต่างเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ ในกลุ่ มเขตพื้ น ที่ การศึก ษาเดีย วกั นแทนได้ 2 คน เป็ น ต้น หรือกรณี ไม่ มีผู้ ท รงคุณ วุฒิ ต่ างเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น ที่ จ ะตั้ ง ได้ เพี ย งพอให้ ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ น อกสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจานวน 9 คน/1 คณะ
กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั บ ผู้ ข อ หรื อ มี แ ต่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คื อ จ านวน 3 คน เช่ น มี เพี ย ง 1 คน ให้ ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาเดี ย วกั น เป็ น กรรมการประเมิ น ฯ
แทนได้ 2 คน หรือกรณี ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ ตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ จากต่างเขตพื้นที่
การศึ ก ษาอยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น แทนได้ ทั้ ง 3 คน เป็ น ต้ น หรื อ กรณี ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ต่างเขตพื้ น ที่ การศึ กษาที่ อยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ นที่ การศึกษาเดีย วกั นที่ จะตั้ งได้เพี ย งพอ ให้ ตั้ งผู้ ท รงคุณ วุฒิ น อกสั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2.5.5 การตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ จั ด ท าเป็ น ประกาศ กศจ.เพชรบู ร ณ์
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุ การ และให้ ศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผู้ ล งนาม
ในประกาศ
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 1 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จานวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(การศึกษาปฐมวัย) จานวน 1 ราย
3.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 40 ได้รับ อนุ มัติผ ลการประเมิน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 จ านวน 4 ราย และประสงค์ ขอความเห็ นชอบรายชื่ อ คณะกรรมการ ชุ ด ที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) สายบริหารสถานศึกษา
จานวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1 ราย
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 2 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (รายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารแยก (ลับ) )
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณ า อนุ มั ติ ตั้ ง คณ ะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๓๘
8. มติที่ประชุม : อนุมัตติ ั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวชลธิสา
แสนประสิทธิ์ ครู รร.บ้านวังชะนาง
2. นายนิรุทธ์
แก้วนิคม
รอง ผอ. รร.เพชรพิทยาคม
3. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี
ครู รร.นาสนุ่นวิทยาคม
4. นายวิษรุตต์
เมืองทา
ครู รร.เพชรพิทยาคม
5. นายเอกพันธ์
จันมา
ครู รร.เพชรพิทยาคม

๓๙
ระเบียบวาระที่ 6.๖

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 4 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 8 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อานาจหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้ วยระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ และกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง ห วั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง”
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2 .3 ห นั งสื อ ส านั กงาน ก .ค .ศ . ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวั น ที่ 10 พ ฤษ ภ าคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลั กเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่ อนวิท ยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดย ก.ค.ศ. กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ดังนี้
3.1.1 ให้ ค ณะกรรมการศึก ษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึก ษาเดิ ม ) ส่ งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65

๔๐
3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 4 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 2 ราย อนุมัติ
ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 1 ราย และอนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน จานวน 1 ราย
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 8 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 6 ราย และ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 2 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 2 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 1 ราย
3) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน จานวน 1 ราย
4.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 6 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 2 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 4 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 2 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 1 ราย
(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จานวน 1 ราย
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 8 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 6 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 2 ราย
สรุ ป ผลการประเมิ น ปฏิ บั ติ ง าน (ด้ า นที่ ๓) ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ
จานวน 12 ราย ดังนี้

๔๑
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน
8 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน
3 ราย
(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จานวน
1 ราย
5.๒ อนุ มัติให้ ผู้ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญการ
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จานวน 8 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม :
๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
1. นางสาวดารัชลิต จิตสุภา
2. นางกรรณิกา เพชรไชโย
3. นางสาวสมปรารถนา ติ่งบุญ
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวภา พันนุรักษ์
5. นางสาวขวัญตา ภูมิใหญ่
6. นางอาภาวรรณ สอนจันทร์แดง
7. นางมนัชยา คามา
8. นางยุภาพร แสนหาญ

จานวน 8 ราย
ครู รร.บ้านโนนตูม
ครู รร.บ้านกม.28
ครู รร.บ้านเกาะแก้ว
ครู รร.บ้านวังไลย์
ครู รร.อนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ครู รร.บ้านโคกรังน้อย
ครู รร.บ้านจัดสรร
ครู รร.บ้านบึงนาจาน

- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จานวน 3 ราย
1. นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์
ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ
1. นางสาวภัทราภรณ์ นาราศรี
ครู รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
2. นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผอ. รร.บ้านน้าอ้อม
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จานวน 1 ราย
1. นางอนงค์ ทิพย์ศรีบุตร
ครู รร.บ้านโพธิ์ทอง
๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชานาญ
การเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 8 ราย

๔๒
ระเบียบวาระที่ 6.7 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัตแิ ต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เสนอ จานวน 1
ราย คือ นางสาริกา ยันต์วิเศษ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีวิทยฐานะ
ครูชานาญการ
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๒.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเพิ่ มวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
๒.๓ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๒.๔ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
๒.๕ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือการประเมิน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิ ทยฐานะและโปรแกรมการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
๒.๖ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน (Logbook)
๒.๗ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๘๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผล
งานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
นางสาริกา ยันต์วิเศษ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุเข้ารับ
ราชการในต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕5 ได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งครู เมื่ อ วั น ที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๕7 และมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ครบตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในตาแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง
โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐
ชั่วโมง ครบตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๓. มีวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วยระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ โดยพิจารณาจากสานาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.๑๖) หรือสาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)
๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
นั บ ถึงวัน สิ้ น ปี การศึ กษาก่อ นวัน ที่ ยื่ น ค าขอ ซึ่ งได้ ป ระเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ และมี ผ ลการประเมิน ผ่ านเกณฑ์ ต าม
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หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒)
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา ราย นางสาริก า ยั น ต์วิเศษเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ ว น และมีผ ลการประเมิน จากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงเห็นสมควรอนุมั ติผลการประเมินของคณะกรรมการฯและอนุมัติให้มีวิทย
ฐานะชานาญการได้ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้ว ดาเนินการไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การด าเนิ น การทางวินั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึก ษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ จะพิ จารณาอนุ มัติ แต่งตั้งให้ ข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาให้ มีวิทยฐานะช านาญการ ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ านการ
ตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ ราย นางสาริกา
ยันต์วิเศษ ตาแหนงครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อาเภอหล่มเก่า
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ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัดเพชรบู รณ์ ประสงค์ ขออนุ มัติ ผ ลการประเมิ น และแต่ งตั้ งครูผู้ ช่ว ย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 3 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 3 ราย
๑.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.1 ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและสอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 1 ราย
3.1.1 เป็นผู้ สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11
พฤษภาคม 2560 โดยได้ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
๓.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 3 ราย
3.2.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
11 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จานวน 2 ราย
3.2.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 ราย
๓.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 3 ราย
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3.3.1 บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 25๖2 จานวน 2 ราย
3.3.2 บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 25๖2 จานวน
1 ราย
๓.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 3 ราย
3.4.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความพร้อ มและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 จานวน 1 ราย
3.4.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่ องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จานวน 2 ราย
3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ
0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้
3.5.1 ให้ ผู้ ที่ ได้รับ การบรรจุแ ละแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตาแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
3.5.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถานศึกษาจานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งครูที่ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ดาเนินการ ดังนี้
1) ก.ค.ศ.กาหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50
ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ทราบ
2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เสนอต่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป
3.5.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
3.5.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป
และเมื่ อ ผ่ านการประเมิ น ทุ ก ครั้ งจนครบ 2 ปี แ ล้ ว และเห็ น ว่ าควรให้ ค รู ผู้ ช่ ว ยผู้ นั้ น รับ ราชการต่ อ ไปก็ ให้ เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอานาจตามมาตรา 53
สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ
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3.6 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คาปรึกษา แนะนา รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษา
รายงานแล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงาน
แล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑-๔ แต่ละครั้ง มี
ผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ แต่ละครั้งมีผลการประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู รับเงินเดือน ในอันดับ คศ.1 จานวน 10 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความ
พร้ อ มและพั ฒ นาอย่ างเข้ม ของคณะกรรมการประเมิ น การเตรีย มความพร้อมและพั ฒ นาอย่างเข้ ม และแต่ งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ ช่วย ให้ ดารงตาแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 จานวน 10 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
คศ.1 ตามข้ อ 5 โดยผ่ านการกลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู จานวน 10 ราย ดังนี้
1. นางสาวธนิดา มะณีกาศ
รร.อนุบาลวังโป่ง
2. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุด
รร.บ้านห้วยสนามทราย
3. นางชนิดา สุวรรณประเสริฐ
รร.บ้านห้วยระหงส์
4. นางสาวสุพรรณิภา สายทองเยิ้น รร.บ้านหลักด่าน
5. นางพุทธชาด เรืองน้อย
รร.บ้านซับน้อย
6. นายอรรถสิทธิ์ ผลสว่าง
รร.บ้านซับน้อย
7. นางสาวภิรมยา สาทจิม
รร.บ้านลานารวย
8. นางสาวสมฤดี สุวรรณขอด
รร.ศรีเทพประชาสรรค์
9. นางสาวคีตภัทร นาควันดี
รร.ศรีเทพประชาสรรค์
10. นางสาวสมฤทัย เตรณานนท์ รร.ศรีเทพประชาสรรค์
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ระเบียบวาระที่ 6.9

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์ ประสงค์ขอความเห็ นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมิ นการเตรียมความพร้ อมและพั ฒ นาอย่างเข้ม ส าหรับ ท าหน้ าที่ พั ฒ นาและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ตนและการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จานวนทั้งสิ้น 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 ค าสั่ งส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ที่ 1/2562 สั่ ง ณ วั น ที่ 2 มกราคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จานวน 40 ราย ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
3 ธันวาคม 2561 ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่ างเข้ม ตาแหน่ งครูผู้ ช่วย สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ได้รับการ
พิจารณาย้ายให้ดารงตาแหน่งต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 ราย และต่างสถานศึกษา จานวน 1 ราย
ดังนี้
3.2.1 ผู้รับการประเมิน รายที่ 24 นางสาวกาญจนา วาสนาวนิช ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม คือ นางจุฬารัตน์ ผาละนัด ตาแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนธาราคีรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพิจารณาย้ายให้ดารงตาแหน่งครูโรงเรียน
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแทนรายเดิม คือ นางราตรี ขาบุญ ตาแหน่งครู
ชานาญการพิเศษ โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ตามที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รายงานมา

๔๘
3.2.2 ผู้รับการประเมิน รายที่ 30 นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เดิม คือ นางสราภรณ์ แดงอาจ ตาแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้าน
ดงลาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพิจารณาย้ายให้ดารงตาแหน่งครู
โรงเรียนบ้านขมวด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแทนรายเดิม คือ นายเมธีพงษ์ พรานช้าง ตาแหน่ง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) ตามที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รายงานมา
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สาหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา
สองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียม ความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ มตามจานวนวันลา
ที่เกินให้ครบสองปี
4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้
4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
5. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
5.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่พี่เลี้ยง โดยให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนา การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ และ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ

๔๙
“วิธีการ
ฯลฯ
2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
2.1.2 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
2.1.2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ฯลฯ
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด สมควรเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 2 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็ นชอบเปลี่ยนแปลง
รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 2 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามข้อ 5 โดย
ผ่ านการกลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู ร ณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาแล้ ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดารง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ราย นางสาวกาญจนา วาสนาวนิช และ นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว

๕๐
ระเบียบวาระที่ 6.10

ขออนุมัติส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู
กรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ว ย ส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ ประสงค์ ขออนุมั ติ ส่ งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครู กรณี พิ เศษ ขอย้ายไปดารงตาแหน่งต่างเขตพื้นที่ การศึกษา ตามที่ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จานวนทั้งสิ้น 2 ราย
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.5 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 118 ลงวันที่ 8
มกราคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.6 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับคาร้องขอย้ายของข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา ราย นางสาวพัช ราพร จุป ะมะนัย ต าแหน่ง ครู รับ เงิน เดือ น ในอัน ดับ คศ.1
ขั้น 24,050 บาท โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปดารงตาแหน่งครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิต จากอดีตคู่สมรส ที่พยายามก่อกวน โทรหา
ด้วยวาจาไม่สุ ภาพ พูด จาโวยวายในเชิงลักษณะข่มขู่ และพยายามติดตามทุกช่องทาง โดยพูดจาข่มขู่อยู่ตลอดเวลา
จะทาทุกวิถีทางให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงและเสื่อมเสียเกียรติ ทาให้ เกิดความเครียดวิตกกังวลหวาดกลัว
หวาดระแวง ส่งผลให้เกิดความเครียด นอนไม่หลับ อาเจียน ต้องกินยาคลายเครียด ยานอนหลับเป็นประจา ประกอบกับไม่
มีญาติพี่น้อง ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เลย จึงต้องเดินทางกลับบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ทุกสัปดาห์ เป็นระยะทาง 360
กิโลเมตร ไปกลับประมาณ 720 กิโลเมตร เพื่อหลบหลีก หลีกเลี่ยงจากอดีตคู่สมรส ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวกัญญาภัค ศรีพรหม ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ มีความประสงค์ขอย้ายกรณี
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พิเศษ เพื่อดูแลมารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง โดยขอย้ายไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
การย้ ายของข้าราชการครู ราย นางสาวพัชราพร จุปะมะนั ย แล้ว มีหลั กฐานส าเนาส านักงานตารวจแห่ งชาติ รายงาน
ประจาวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน จากสถานีตารวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ว่าเป็นผู้มี
ความเดือดร้อน ถูกคุกคามต่อชีวิตจริง เป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นควรให้ส่ง คาร้องขอย้าย
กรณีพิเศษ ของข้าราชการครูดังกล่าว ไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 26 ตามความประสงค์ของ
ผู้ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง
4.2 คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2562 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายของข้าราชการครู ราย นางสาวกัญญาภัค ศรีพรหม
ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่น ขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นควรให้ส่ง
คาร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูรายดังกล่าว ไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดารง
ตาแหน่ง
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์ พิ จารณาให้ ส่ งคาร้องขอย้าย กรณี พิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางสาวพัช ราพร จุป ะมะนัย ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปดารงตาแหน่งครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2) นางสาวกั ญ ญาภั ค ศรี พ รหม ต าแหน่ งครู โรงเรี ย นบ้ า นทุ่ งใหญ่ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปดารงตาแหน่งครู สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิ จารณาอนุมัติให้ ส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ ขอย้ายไปดารงตาแหน่งต่างเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ ไปต่างเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 2 ราย คือ นางสาวพัชราพร จุปะมะนัย และ นางสาวกัญญาภัค ศรีพรหม
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ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีตาแหน่งว่าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ ขออนุ มัติเกลี่ ยอัตรากาลั ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีตาแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามที่ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จานวน 10 อัตรา/ตาแหน่ง
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 หนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 โดยมติ ค ณะกรรมการบริ ห าร
อัตรากาลัง ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. กรณีสถานศึกษายุบเลิก
1.1 นายพุฒิพงษ์ ยอดพีระ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ สถานศึกษายุบเลิก เขียนคาร้อง
ขอย้ายไปโรงเรียนบ้านซับไม้แดง เกณฑ์อัตรากาลัง -2
1.2 นายอดิเรก น้อยบัว ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ สถานศึกษายุบเลิก เขียนคาร้อง
ขอย้ายไปโรงเรียนบ้านซับไม้แดง เกณฑ์อัตรากาลัง -2
2. กรณี ต าแหน่ งว่าง ในสถานศึ กษาที่ มี อั ตราก าลั ง เกิ น เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ไปกาหนดเป็ น
ตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 8 อัตรา ดังนี้
2.1 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
2.2 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บารุง)
2.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
2.4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองคล้า
2.5 โรงเรียนบ้านวังไลย์
เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
2.6 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านไทรงาม
2.7 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
2.8 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 3 ได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ควรน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กรณี ส ถานศึกษายุบ เลิ ก จานวน 2 ราย และกรณี
ตาแหน่งว่าง จานวน 8 อัตรา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้ น าเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เกลี่ ย อั ต ราก าลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กรณี
สถานศึกษายุบเลิก จานวน 2 ราย และกรณีตาแหน่งว่าง จานวน 8 อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ จะพิ จารณาอนุ มัติ เกลี่ ย อัตรากาลั ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีตาแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามข้อ 5 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณี
ตาแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 10 อัตรา/ตาแหน่ง ดังนี้
1) กรณีสถานศึกษายุบเลิก
1.1 นายพุ ฒิ พงษ์ ยอดพี ระ ต าแหน่ งครู โรงเรี ยนบ้ านซั บ สมพงษ์ ไปก าหนดเป็ น ต าแหน่ ง
ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
1.2 นายอดิ เรก น้ อ ยบั ว ต าแหน่ งครู โรงเรี ย นบ้ านหิ น ดาดใหญ่ ไปก าหนดเป็ น ต าแหน่ ง
ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
2) กรณี ต าแหน่ งว่าง ในสถานศึ กษาที่ มี อั ตรากาลั ง เกิ น เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ไปก าหนดเป็ น
ตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 8 อัตรา ดังนี้
2.1 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
2.2 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บารุง)
2.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
2.4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านหนองคล้า
2.5 โรงเรียนบ้านวังไลย์
เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
2.6 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านไทรงาม
2.7 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
2.8 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

๕๔
ระเบียบวาระที่ 6.12 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ประสงค์ ขออนุ มั ติ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จานวน 25 อัตรา
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 18 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 7 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
2.3 หนั งสื อ ส านั ก งาน สพฐ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.5 ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 ประกาศคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพ ชรบู ร ณ์ ลงวั น ที่ 6 กั น ยายน 2 5 6 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีตาแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ ค าสั่ ง ให้ ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง ในหน่ ว ยงานการศึ ก ษาใหม่ ลาออกจากราชการ
เปลี่ยนตาแหน่ง เสียชีวิต และตาแหน่งว่างจากโครงการคุรุทายาท ปี พ.ศ. 2559 จานวน 18 อัตรา
3.2 คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2562 มีมติพิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 จานวน 18 อัตรา
3.3 ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึกษา เขต 40 มีตาแหน่งว่างจากการย้ าย 7 อัต รา และ
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เขียนคาร้อง ขอย้ายมาดารงตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้
1. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
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2. โรงเรียนเมืองศรีเทพ 4 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. โรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาไทย
4. โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เขียนคาร้องขอย้ายมาดารงตาแหน่งใน
โรงเรียนที่ว่างดังแนบ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงานราชการ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ
กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวัน ที่ 6 กัน ยายน 2561 และจัดสรรอัตราดังกล่าว ให้ โรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามความ
จาเป็น
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่
6 กันยายน 2561 จานวน 25 อัตรา
5.๒ สมควรอนุ มั ติ เป็ น หลั ก การโดยผ่ านการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งจากส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
5.๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต ามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์ กรณี เรี ย กบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่มีสิ ทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในลาดับถัดไป
5.๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
5.2.3 กรณีทไี่ ม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ
กศจ.อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.๒.4 ปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
5 .2 .๕ ให้ ผู้ มี อ าน าจสั่ ง บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 5 3 แห่ งพ ระราช บั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๕๖
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม :
1) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 จานวน 25 อัตรา ดังนี้
1

รร.บ้านโคกคงสมโภชน์

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

รร.บ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บารุง)

อาเภอหนองไผ่
อาเภอหนองไผ่

2
3

รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง

อาเภอหนองไผ่

วิชาเอก ภาษาไทย

4

รร.อนุบาลบึงสามพัน

อาเภอบึงสามพัน

วิชาเอก สังคมศึกษา

5

รร.บ้านโป่งบุญเจริญ

อาเภอบึงสามพัน

วิชาเอก วิทยาศาสตร์

6

รร.ชุมชนบ้านพุเตย

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก สังคมศึกษา

7

รร.ชุมชนบ้านพุเตย

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก พลศึกษา

8

รร.บ้านโคกสาราญ

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก วิทยาศาสตร์

9 รร.บ้านโคกสาราญ
10 รร.บ้านไทรงาม

อาเภอวิเชียรบุรี
อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์

11 รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
12 รร.บ้านพุขาม

อาเภอวิเชียรบุรี
อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาเอก ปฐมวัย

13 รร.บ้านโคกปรือ

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก คอมพิวเตอร์

14 รร.บ้านวังน้อย

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก ปฐมวัย

15 รร.บ้านซับสวัสดิ์

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก ปฐมวัย

16 รร.บ้านซับน้อย

อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก วิทยาศาสตร์

17 รร.บ้านนาสวรรค์

อาเภอศรีเทพ

วิชาเอก ภาษาไทย

18 รร.บ้านศรีเทพน้อย

อาเภอศรีเทพ

วิชาเอก คณิตศาสตร์

19 รร.วังพิกุลพิทยาคม

อาเภอบึงสามพัน

วิชาเอก คอมพิวเตอร์

20 รร.เมืองศรีเทพ
21 รร.เมืองศรีเทพ

อาเภอศรีเทพ
อาเภอศรีเทพ

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วป
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

22 รร.เมืองศรีเทพ
23 รร.เมืองศรีเทพ
24 รร.น้าร้อนวิทยาคม

อาเภอศรีเทพ
อาเภอศรีเทพ
อาเภอวิเชียรบุรี

วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
วิชาเอก ภาษาไทย

25 รร.วังโป่งศึกษา

อาเภอวังโป่ง

วิชาเอก ภาษาจีน

วิชาเอก ปฐมวัย

๕๗
๒) อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต ามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์ กรณี เรี ย กบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในลาดับถัดไป
๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ารงต าแ หน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีทไี่ ม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.อื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.4 ปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
2 .๕ ให้ ผู้ มี อ าน าจ สั่ งบ รรจุ แ ล ะแ ต่ งตั้ งต าม ม าต รา 5 3 แ ห่ งพ ระราช บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง

๕๘
ระเบียบวาระที่ 6.13

ขออนุมัติรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ วย ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ประสงค์ ขออนุ มั ติ รั บเปลี่ ยนต าแหน่ ง รั บย้ าย และรั บโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า แ ห น่ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า อื่ น ต า ม ม า ต ร า 3 8 ค .(2 )
ตามที่ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จานวน 1 ตาแหน่ง คือ นายวุฒิ พันธ์
ฤกษ์จันทร์ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาดารงตาแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ตาแหน่ งเลขที่ อ29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา
๒.5 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
2.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตาแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.7 ส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.8 ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑ ๙/๒ ๕๖ ๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕ ๖ ๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.9 ประกาศคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง ห วั ด เพ ชรบู รณ์ เรื่ อ ง แน วท างการคั ด เลื อ กบุ คคล
เพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.10 ประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อ รับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

๕๙
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 การรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 29
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตาแหน่ง
รับย้าย ฯ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายมา จานวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายวุฒิพันธ์
ฤกษ์จันทร์

ตาแหน่ง /ระดับ
นิติกรปฏิบัติการ

สังกัด
สพม.เขต 40

ขอย้ายมาดารงตาแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ

3.3 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ คาสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 250/2562 ลงวันที่
2 0 มิ ถุ น าย น 2 5 6 2 ม ติ ที่ ป ระชุ ม น ายวุ ฒิ พั น ธ์ ฤก ษ์ จั น ท ร์ เป็ น ผู้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ค รบ ซึ่ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2562 และตามมาตรฐานตาแหน่งหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3.4 ตามประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เรื่ อ ง แนวทางการคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่ อ เปลี่ ย นต าแหน่ ง ย้ า ย และรั บ โอนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การย้ า ยข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญ และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
“ ข้อ 2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประเมินตามองค์
ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
ข้อ 3 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัดเรียงลาดับ
ตามผลการประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบตั ว ชี้ วั ด จากมากไปหาน้ อ ย และเสนอผู้ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”
3.5 ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด และจั ด ท าค่ า คะแนน
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับย้ายฯ คาสั่งที่ 253/2562 สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 และตั้ง
กรรมการพิจารณาจัดเรียงลาดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) คาสั่งที่ 254/2562 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2562 ซึ่งคณะกรรมฯได้พิจารณาคัดเลือ กบุคคล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผลการพิจารณา มีมติ
ดังนี้
1) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯ มาดารงตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ตาแหน่งเลขที่ อ 29
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์

ตาแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

สังกัด
สพม.เขต 40

๖๐
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้ วเป็นไปตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดและเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการ
คั ด เลื อ ก บุ ค ค ล เพื่ อ เป ลี่ ย น ต าแ ห น่ ง ย้ าย แ ล ะรั บ โอ น ข้ าราช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า
และการย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์
พิ จ ารณ าอนุ มั ติ รั บ ย้ า ย เพื่ อแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตามข้อเสนอของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 1 ราย ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

1 นิติกร ระดับปฏิบัติการ
/ชานาญการ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตาแหน่ง
เลขที่
อ 29

พิจารณารับย้าย
/เปลี่ยนตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
นายวุฒิพันธ์
ฤกษ์จันทร์

ตาแหน่ง
/สังกัดเดิม
นิติกรปฏิบัติการ
/สพม.เขต 40

ตาแหน่ง หมาย
เลขที่
เหตุ
อ 26

รับย้าย

5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ รับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวุฒิ พันธ์ ฤกษ์จันทร์
ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาดารงตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัตริ ับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวุฒิ พั น ธ์ ฤกษ์จั นทร์ ตาแหน่ งนิ ติก ร
ปฏิบัติการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาดารงตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่
อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตริ ับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาดารงตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 29
กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

๖๑
ระเบียบวาระที่ 6.14

ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ รั บ โอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จานวน 4 ราย
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 2 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
2.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.6 สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่องการจัดกลุ่มตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.7 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป)
และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา
2.8 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว759 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.9 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/199 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่องการกาหนด
ตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.10 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.11 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศตาแหน่งว่าง
เพื่อดาเนินการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
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2.12 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอืน่ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
2.13 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/159 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่องการรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.14 หนังสือที่องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน ที่ รย 73701/561 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
เรื่องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.15 หนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน ที่ รย 73701/699 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เรื่องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.16 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศตาแหน่งว่าง
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
2.17 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
2.18 หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0507/3786 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
เรื่องการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.19 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่อง การกาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.20 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.21 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ จานวน 7 ตาแหน่งตามประกาศ ลงวันที่ 30
มกราคม 2562
2.22 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ตาแหน่งนิติกร ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
3.1.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2562 อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติเปลี่ ยนตาแหน่ งเลขที่ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สาหรับใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามตาแหน่งเลขที่ ตามกรอบอัตรากาลังใหม่
ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตาแหน่งนิติกร ระดับ
ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ จากตาแหน่งเลขที่ อ 33 เป็นตาแหน่ง เลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เพื่อใช้รับ
โอนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้า ราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
2. อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ตาแหน่งรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง มาดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานของ
นายพิเชฐ เสน่ห์ เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย
3.1.3 ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้รับโอน นายพิเชฐ เสน่ห์ โดยให้ได้รับเงินเดือน 33,560 บาท
(อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) สาหรับการแต่งตั้งให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 โดยเคร่งครัด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/159 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการสอบถามข้อมูลพร้อมแจ้ง
กรณีที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ
การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตาบล ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งนิติกร ระดับชานาญ
การ กลุ่ ม บริห ารงานบุ คคล สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 อัต ราเงิน เดื อ น
34,680 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลกระแส
บน ที่ 437/2562 เรื่อง พนักงานส่วนตาบลโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน ที่ รย 73701/699 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
3.2 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
3.2.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบและอนุมัติใช้ตาแหน่งว่างและดาเนินการสรรหาโดยการย้าย การคัดเลือก หรือการโอน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 18 ตาแหน่ง และกรณีมีตาแหน่งที่เหลือจาก การรับเปลี่ยน
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ตาแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขออนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 จานวน 2 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ อ 4 กลุ่มอานวยการ
2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ อ45, อ46 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผลปรากฏว่าทั้ง 2 ตาแหน่ง ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาดารงตาแหน่ง
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2562 จานวนทั้ง 2 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังกล่าว
ข้างต้น
3.2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับแบบคาขอโอน เพื่อมาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้
1. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ มีผู้ประสงค์ยื่นขอโอน
จานวน 3 ราย
2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน มีผู้ประสงค์ยื่นขอโอน
จานวน 2 ราย
3.2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามคาสั่งที่ 264 /2562
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และดาเนินการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มติที่ประชุมมีผู้ที่
ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามประกาศส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 และตามมาตรฐานตาแหน่งหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
1. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
1) นางสาวถนิดา เนตรแสงสี
2) นางอารีรัตน์ สาธาระณะ
2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 ราย
1) นางสุพิชฌาย์ วังคีรี
3.2.6 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
“ ข้อ 2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
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ข้อ 3 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัด
เรียงลาดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”
3.2.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการตั้งกรรมการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และจัดทาค่าคะแนน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับโอนฯ ตามคาสั่งที่ 236 /2562
สั่ง ณ วัน ที่ 7 มิถุน ายน 2562 และตั้งกรรมการพิ จารณาจัดเรียงล าดับ ตามผลการประเมิน ตามองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด การพิจารณารับ โอนนพนั กงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามคาสั่งที่ 2674 /2562
สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผลการพิจารณา มีมติดังนี้
1) ผู้ได้รับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดารงตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ กลุ่มอานวยการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางอารีรัตน์ สาธาระณะ

ตาแหน่ง
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สังกัด
สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตาแหน่งเลขที่ อ45 ,46 ผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ราย นางสุพิชฌาย์ วังคีรี ผลการประเมินตามองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด และจัดทาค่าคะแนนตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เนื่องจากไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา แบบประเมินความประพฤติฯ ส่งผลให้คะแนนส่วนความประพฤติและประวัติการรับราชการ
รวมกันได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (แล้วแต่
กรณี) ต้องได้คะแนนตามข้อผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และข้อความประพฤติและประวัติการรับราชการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมทั้งข้อผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและข้อความประพฤติและประวัติการ
รับราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.2.9 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการสอบถามข้อมูลของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้โอน ราย นางอารีรัตน์ สาธาระณะ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้โอนยินยอมให้โอนได้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0507/3786 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3.3 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23
ตุลาคม 2561 อนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้ตาแหน่งว่าง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก ให้ ป ระกาศรับ โอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ดาเนินการประกาศรับเปลี่ยนตาแหน่งรับย้าย รับ
โอนแล้ว ไม่มีผู้สมัคร จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารง
ตาแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตามประกาศ ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร มีผู้สมัครเพื่อโอน
จานวน 7 ราย ดังนี้
3.4.1 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 2 ตาแหน่ง
1) นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2) นางสาวศิรดา บุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ
3.4.2 ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
1) นางสาวมัลลิกา เสมรอด นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
สานักงานสรรพากรชลบุรี เขต 3 กรมสรรพากร
3.4.3 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
1) นายอนุรักษ์ กาญกาวี ครู รับเงินเดือน คศ.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร
2) นางอารีรัตน์ สาธาระณะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3) นายอนิรุทธ์ ชูสาย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.4.4 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
- ไม่มีผู้สมัคร
3.4.5 ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ( ผอ.หน่วย)
จานวน 1 ตาแหน่ง
- ไม่มีผู้สมัคร
3.4.6 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
- ไม่มีผู้สมัคร
3.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
3.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนตาบลและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
3.6.1 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 2 ตาแหน่ง
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1) นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2) นางสาวศิรดา บุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ
3.6.2 ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
1) นางสาวมัลลิกา เสมรอด นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
สานักงานสรรพากรชลบุรี เขต 3 กรมสรรพากร
3.6.3 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
1) นายอนุรักษ์ กาญกาวี ครู รับเงินเดือน คศ.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร
3.7 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ ต้องดาเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตาแหน่งประเภทวิชาการ) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตาแหน่งระดับ 8 ลงมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานแล้วผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
3.8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ยินยอมให้โอน ราย นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น นักวิชาการเงินและ
บัญชีชานาญการ มาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
3.9 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา ได้ยินยอมให้โอน ราย นางสาวศิรดา บุญเรือง ตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชานาญการ มาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความจาเป็นจะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวนทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้
4.1.1 นายพิเชฐ เสน่ห์ ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มาดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ 28 เนื่องจากเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่นิติกร ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไม่มี
2) งานทางด้านวินัย และร้องทุกข์ มีจานวนมาก
3) ได้มีการดาเนินการประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) แต่ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาดารงตาแหน่ง
4) ตรวจสอบแล้วไม่มีบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่ง
ที่จะรับโอนจึงดาเนินการประกาศรับโอน
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4.1.2 นางอารีรัตน์ สาธาระณะ ตาแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาดารงตาแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4 เนื่องจากเหตุผลความเป็นจาเป็น ดังนี้
1) ได้มีการดาเนินการประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) แต่ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาดารงตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
2) ตรวจสอบแล้วไม่มีบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่
จะรับโอนจึงดาเนินการประกาศรับโอน
3) บุคลากรปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ได้ พิ จ ารณ าแล้ ว เห็ น เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุ คคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี้
1. ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ตาแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
มาดารงตาแหน่ งนิ ติกรชานาญการ ต าแหน่ งเลขที่ อ 28 อัตราเงินเดือน 34,680 บาท สั งกัดสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562
2. ขออนุ มั ติ รั บ โอนข้ า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษา ต าแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางอารีรัต น์ สาธาระณะ ตาแหน่ ง
นั ก วิ ช าการแรงงานปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 1
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน มาด ารงต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง เลขที่ อ 4
อัตราเงิน เดือน 19,610 บาท (อัตราเงิน เดือน ณ วันที่ 1 ตุล าคม 2561) สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562
4.2 ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 40 ได้ดาเนิ นการคัดเลื อกตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ที่ค ณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ กาหนด เห็ น ควรเสนอผู้ ได้รับ การคั ดเลื อกตามประกาศได้รับ การ
พิจารณารับโอน นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสาวศิรดา บุญเรือง องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแม่นา มาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี้
5.1 อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มาดารง
ตาแหน่งนิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28 อัตราเงินเดือน 34,680 บาท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562
5.2 อนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางอารีรัต น์ สาธาระณะ ต าแหน่ ง นั ก วิช าการแรงงาน
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ปฏิบั ติการ สั งกัดสานั กงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มาดารงตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4 อัตราเงินเดือน 19,610 บาท (อัตรา
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
5.3 อนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น นักวิชาการแรงงานชานาญการ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาดารงตาแหน่งมาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ 10 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
5.4 อนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวศิรดา บุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ มาดารงตาแหน่งมาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง อ 11 สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ รั บ โอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามข้อ 5.1 - 5.4 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตริ ับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายพิเชฐ เสน่ห์ ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มาดารงตาแหน่งนิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ 28 อัตราเงินเดือน 34,680 บาท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
2. นางอารีรัตน์ สาธาระณะ ตาแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมสวั สดิการและคุ้มครองแรงงาน มาดารงตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4 อัตราเงินเดือน 19,610 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562
3. นางสาวจุรี พร พัน ธ์อุ่น นักวิชาการแรงงานชานาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มาดารงตาแหน่งมาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 10 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
4. นางสาวศิรดา บุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่
นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ มาดารงตาแหน่ง มาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง
อ 11 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

๗๐
ระเบียบวาระ 6.15

ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่ง
ที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 1 ราย คือ
ร้อยโทมนตรี หนูทอง ตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ28 กลุ่ม บริหารงานบุคคล เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ในตาแหน่งเลขที่เดิม
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้า ที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯลฯ
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา(ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง”
2.2 ห นั งสื อ ส านั ก งาน ก .ค .ศ . ที่ ศ ธ 0 2 0 6 .6 /7 2 9 ล งวั น ที่ 1 7 ตุ ล าค ม 2 5 4 9
เรื่อง การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) “ก.ค.ศ.มีมติให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ ก.พ.กาหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้งหรือเลื่อนและ
แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม และในกรณีที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
กาหนดดั งกล่ าว กาหนดให้ เป็ น อานาจหน้ าที่ของ อ.ก.พ.กรม ให้ เป็นอานาจหน้ าที่ของ กศจ.(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษาเดิม)”
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.5 ประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ เรื่อ ง แนวทางการคั ด เลื อ กบุ ค คลและ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
3.1.1 ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ดาเนิ นคัด เลื อกบุ คคล
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่
อ 28 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ประกาศให้ ร้อยโทมนตรี หนูทอง เป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ และสามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
3.1.2 ร้อยโทมนตรี หนูทอง ได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้เข้ารับการ
ประเมิ น ให้ เลื่ อ นและแต่ งตั้ งในระดั บ ที่ สู งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2562 และตามมติ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 อนุมัติมอบหมายให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน และได้ดาเนิน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศ ณ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2561 ซึ่งการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ข้อ ข.(๓) คือ
3. คณะกรรมการประเมินผลงาน
3.1 ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผอ.สพท. ระดับเชี่ยวชาญหรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับเชี่ยวชาญ ในสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค.ศ. จัดกลุ่มไว้ เป็นประธานกรรมการ
2. รอง ผอ.สพท. หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท. เป็นกรรมการ
3. ผอ.กลุ่ม/หน่วย หรือผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
ในสายงานที่ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ
4. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ
เหมาะสม
3.2.3 คณะกรรมการประเมินได้ดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบแล้วได้ดาเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สมควรนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผล
การประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นิติกร ระดับชานาญการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ เลื่ อนและแต่งตั้ งข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งบุ คลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นิติกร ระดับ
ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 28 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ได้ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นิติกร ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ 28 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง นิติกรระดับปฏิบัติการ ให้ดารงตาแหน่งนิติกรระดับชานาญการ ตาแหน่ง
เลขที่ อ 28 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

๗๓
ระเบียบวาระที่ 6.16

ขออนุมัติใช้ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จานวน 1 อัตรา
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.2 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
2.3 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป)
และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เรื่อง การกาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.6 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.7 ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ว่าง ที่มีอัตราเงินเดือน จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 26 ว่างเนื่องจาก นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติการ ย้ายไปดารงตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 40 มีกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
จานวน 46 ตาแหน่ง มีผู้ปฏิบัติงานจริง จานวน 22 คน
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 40 ประสงค์ขอใช้ตาแหน่งว่าง ประกาศคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) คัดเลือกโดยวิธีการ
ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด หากไม่มีผู้
ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาหนด หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ตาแหน่งว่าง ดาเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึก ษาธิการจั งหวัดกาหนด หากไม่ มีผู้ ได้ รับการคัดเลื อก ขออนุ มัติ ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขออนุมัติใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ/ชานาญการตาแหน่งเลขที่ อ 26
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ตาแหน่งว่าง ดาเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด กาหนด หากไม่ มีผู้ ได้รับการคั ดเลื อก ขออนุ มั ติให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขออนุมัติใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ/ชานาญการตาแหน่งเลขที่ อ 26 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน 1 ตาแหน่ง
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ระเบียบวาระที่ 6.17 ขออนุมัติการใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
.................................................................................................................................................................................
1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัตกิ ารใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
ประเภทข้าราชการพลเรือนสามั ญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จานวน 10 อัตรา
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 3 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 3 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 2 ราย
๑.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/462 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
2.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
2.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
2.7 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 3910 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2562
2.8 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ มี ป ระกาศ ลงวัน ที่ 9 ตุ ล าคม 2561
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิ บั ติ ก าร นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร นั ก วิ เคราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร นั ก วิ ช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร นั ก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบตาแหน่งว่าง ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถดาเนินการขอใช้บัญชีจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้วปรากฏว่ามีตาแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชีดังนี้
1.1 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 45
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๗๖
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 46
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 48
ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.3 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบตาแหน่งว่าง ตาแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถดาเนินการขอใช้บัญชีจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้ว ปรากฏว่ามีตาแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชี คือ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญการ
งาน 3 อัตรา (ตาแหน่งเลขที่ อ6, อ7 และ อ29) เนื่องจากได้ดาเนินการประกาศสรรหาแล้ว 1 ครั้ง แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ได้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านครบตามต าแหน่ ง ว่ า ง และเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ร าชการ
จึงเห็นสมควรขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภทข้าราชการพลเรื อนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 6
ปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 7
ปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ
1.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 29
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.4 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบตาแหน่งว่าง ตาแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถดาเนินการขอใช้บัญชีจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแล้วปรากฏว่ามีตาแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชีดังนี้
1.1 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 38
ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
3.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบตาแหน่งว่าง ตาแหน่ง บุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถดาเนินการขอใช้บัญชีจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วปรากฏว่ามีตาแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชีดังนี้
1.1 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 40
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 41
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารงานราชการ เป็นไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานราชการ จึงเห็นควรขออนุมัติการใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ จะน ารายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในต าแหน่ งประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 10 อัตรา
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๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติการใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 10 อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติการใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 10 อัตรา โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการ
ตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตใิ ห้นารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 และมัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 10 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 45
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พช.1
2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 46
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พช.1
3. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 48
ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พช.1
4. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 6
ปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ สังกัด สพป.พช.2
5. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 7
ปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ สังกัด สพป.พช.2
6. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 29
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพป.พช.2
7. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการ สังกัด สพป.พช.3

๗๘
8. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 38
ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.พช.3
9. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 40 สังกัด สพม.40
10. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 41 สังกัด สพม.40

๗๙
ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที่ ๖.18 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการต่างสถานศึกษา กรณี ขัดแย้งกับสถานศึกษาและถูกร้องเรียนให้
ย้ายออกจากพื้ น ที่ และ ระเบียบวาระที่ 6.19 การพิ จารณาคดีป กครอง ประธานฯ ได้ อนุญ าตให้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ และไม่อนุญาตให้ผู้ ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม
หลังจากนั้น ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ) และ รายงานการประชุมเล่มที่ 3 (ลับ)

๘๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางชาลิตา กระต่ายทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
(นางสายชล สังขพันธ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่พันตรี
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ

