
 

 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 
 
 

เล่มที่ 1 
 
 

ครั้งท่ี 7/2562 
เมื่อวันท่ี  25  กรกฎาคม  2562  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม ชั้น 1  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 

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

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 

สารบัญเรื่อง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 

ครั้งที่ 7/๒๕๖2 
วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๑3.30 น. 

ณ  ห้องประชุม ชั้น 1   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

.................................................................................................................... 
ระเบียบวาระ                                                                                                           หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                         1     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/25๖2 เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  25๖2   2-10                                                 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ          

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา                 11-13  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์    14  

๔.2 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น   15-18 
  4.3 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 19  
              

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      5.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ             
                           พ.ศ. 2562       20-21 
  5.2 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม)    22-23  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        

เพ่ือให้มีวิทยฐานะครชู านาญการ (ประเมินด้านที ่๑, ๒ และ ๓)                     24-26 
  6.2 ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี                               
วิทยฐานะครชู านาญการ(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)                                      27-29 
    6.๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1,2)              30-32 

6.๔ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ                                                               33-34 

6.๕ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)               35-38 

6.๖ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ                   39-41 
  6.๗ ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
วิทยฐานะช านาญการ                   42-43 
  



ข 

ระเบียบวาระ                                                                                                             หน้า 
   

  6.8 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู      44-46 
  6.๙ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย              47-49 

6.๑0 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่ง ครู กรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    50-51 
                     6.๑1 ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งคร ูกรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีต าแหน่งว่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3            52-53 

  6.๑2 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์                   54-57       

6.๑3 ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                 58-60 

6.๑4 ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)                           61-69 
 6.15 ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์  
ประเภทวิชาการ                     70-72 
  6.16 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                            
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                       73-74 

6.17 ขออนุมัติการใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง 
ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)             75-78 
  6.18 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการ      
ต่างสถานศึกษา กรณีขัดแย้งกับสถานศึกษาและถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ (ลับ)          79 
    6.19 การพิจารณาคดีปกครอง (ลับ)                  79  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี -                       80  

  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) 
ครั้งที่ 7/2562  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์           ประธานกรรมการ 
     (นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์)   
 2. ผู้แทนส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          กรรมการ 
               (นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)       
 3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         กรรมการ 
     (นายสายชล  ชมภู  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์  
     ผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์)  
 4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน           กรรมการ  
     (นายบัณฑิต  ครุฑางคะ) 

5. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
    (นายวฒุิชยั  โรจนท์ิพยรัก) 

 6. ผู้แทนองค์กรวิชาชพี                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
               (นายพสิิษฐ์  วฒันวิทูกูร)  
 7. นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
     8. นายสมาน  ปางวชัรากร         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์               กรรมการและเลขานุการ 
     (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
 10. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                                        ผู้ช่วยเลขานุการ                  
                 (ว่าที่พนัตรีประหยัด  แก่นชา)   
 11. ข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์           ผู้ช่วยเลขานุการ 
                 (นางสายชล  สังขพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  

 1. ศึกษาธิการภาค 17      รองประธานกรรมการ      ติดราชการ         
     (นายสุรินทร์  แก้วมณี  รองศึกษาธิการภาค ๑๗  รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค 17)  
 2. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          กรรมการ     ติดภารกิจ 
     (นายดิเรก  ต่ายเมือง) 
 3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     กรรมการ           ติดภารกิจ      
     (นางอัจฉรา  สระวาสี) 
 4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       กรรมการ     ติดราชการ       
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ)์ 
 5. ผู้แทนภาคประชาชน      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ  
     (นายจลุพงษ์  คุน้วงศ์) 
 6. นายก าพล  วันทา      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

7. ข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                 ผู้ช่วยเลขานุการ     ติดราชการ           
                (นายธานี  ชาตินนัทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 



๒ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมศักดิ์  ภูมิกอง   ผู้อ านวยการ สพป.พช.3 
 2. นายไท  พานนนท ์   รอง ผอ.สพป.พช.1  
 3. นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 4. นางขวัญนภา  จันทร์ดี   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 5. นายอวยชัย  ทองหาร   นิติกร  ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 6. นางสาวมาลินี  วงศ์ค าลือ  นิติกร  ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 7. นางชาลิตา  กระต่ายทอง  นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 8. นางสาวเพชรรุ้ง  คนขยนั  นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์  
 9. นายรัฐเขต  พานชิ   นักประชาสัมพนัธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 10. นางสาวจ าลอง  พินเมือง  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.1 
 11. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร   นิติกร  สพป.พช.2 
 12. ร.ท.มนตรี  หนูทอง   นิติกร สพป.พช.2  
 ๑3. นางแพรวพรรณ  แก้วยม  นักทรัพยากรบุคคล สพป. พช.2 
 14. นายผดุงกานต์  ทพัพโชติ  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2 
 ๑5. นางสาวปัทมาภรณ์  พรายพร  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.3 
 16. นายประชา  จงเรียน   นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.3 
 17. นายศุภชัย  รัววิชา   นักวชิาการคอมพิวเตอร์ สพม.40 
 18. นางสาวกัญญาภัค  จนัทา  นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40 
 19. นางอัญชลี  นากแก้ว   ผอ.รร.บ้านตะกุดไผ่ 
 20. นางประนอม  พรมมารักษ์  ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ ์
   

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตเข้าร่วมการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ด้วยทุกครั้ง 
 2. ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสืบเนื่องมาจากมีการ
เปลี่ยนแปลงค าสั่ง คสช. บางประการ เช่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็นต้น    

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  ๒๕๖2 
 1. ด้วย สพป.พช.1 แจ้งขอแก้ไขวาระ/รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
เนื่องจากพบว่าข้อมูลที่น าเสนอในวาระที่ 6.13 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 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 
วาระท่ี 3, 4 ,๕ และ ๖  ดังนี ้  
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

3.1 ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา 

เห็นชอบให้ไปปรับปรุงกรอบการพิจารณาการประเมิน
ด้านความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศาโดยทางลับ โดยให้
กลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วย ครูผู้สอน จ านวน 3 ท่าน , ผู้น า
ชุมชุนที่ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น  อสม. , 
ผู้น าสตรีหมู่บ้าน , ผู้แทนผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้แต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษาน ากลับไปรับฟังความคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้เสีย และน าเสนอรายงาน กศจ.เพ่ือพิจารณาใน
คราวถัดไป  

4.1 รับทราบมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในภูมิภาค 

รับทราบ 

4.2 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 

รับทราบ 

4.3 รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 

รับทราบ 

4.4 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รับทราบและให้รายงานผลหลังการทดลองใช้หลักสูตร
ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ 
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบด้วย 

4.5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

รับทราบ และให้แจ้งส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์ทราบด้วย 

4.6 รายงานผลการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส           
เด็กออกกลางคัน และด็กตกหล่น         
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 

รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเก่ียวกับ
การพัฒนาการศึกษา จัดท า MOU และ/หรือ Model 
การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม และรายงานความความคืบหน้าการ
ด าเนินงานให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป 

4.7 รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์ 

รับทราบ  



๔ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

4.8 รับทราบการก าหนดต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณ 
อายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
 

รับทราบ 

4.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี พ.ศ.2562 

รับทราบและก าชับให้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนด มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการ
ศึ กษ าธิการจั งห วัด เพชรบู รณ์  (อกศจ .) จั ดท า
รายละเอียดและน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราว
ถัดไป 

4.10 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน 

รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาไปก าหนดแนวทาง จ านวนวัน
ขอรับเงินอุดหนุน และแผนการด าเนินงาน และท า
หนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุม/แนวทาง/แผนการ
ด าเนินงาน ไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมกับรายงานให้ 
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป 

4.11 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาไปก าหนดแนวทาง จ านวนวัน
ขอรับเงินอุดหนุน และแผนการด าเนินงาน และท า
หนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุม /แนวทาง/แผนการ
ด าเนินงาน ไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมกับรายงานให้ 
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป 

4.12 แนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่โรงเรียนที่ถูกยุบเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

รับทราบ และให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ และ การส่งคืนพ้ืนที่ของสถานศึกษาที่
เลิก ให้ กศจ.ทราบทุกเดือน 
  2 . มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการ กรณีสถานศึกษาที่เลิก 



๕ 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
  โด ย ให้ บ ร รจุ เป็ น ว าระป ระชุ ม ใน ก ารป ระชุ ม

ผู้อ านวยการสถานศึกษาประจ าเดือนด้วย 
  3. สถานศึกษาที่เลิกและยังไม่มีผู้ขอใช้ประโยชน์ 
ขอให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วาระยามเช้า "Morning brife" ทุกวันพุธที่  2 ของ
เดือน ดังนี้ 
  - เดือนกรกฎาคม 2562 สพป.พช.1 
  - เดือนสิงหาคม 2562  สพป.พช.2  

  - เดือนกันยายน 2562  สพป.พช.3 
4.13 การจัดงาน“วัฒนธรรม ศาสนา 

วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์” 

รับทราบและเห็นชอบให้การเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒน  
ธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์" ของนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้งบประมาณจากสถานศึกษา        
ต้นสังกัด และจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้ 

4.14 โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องโนโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

รับทราบและเชิญชวนคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ 
ทุกท่านเข้าร่วม และประสานส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการ
ลงทะเบียนต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวด้วย 

4.15 การจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 

รับทราบ 

5.1 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรม การศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. 

1. เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพ่ือแต่งตั้งจ านวน 6  ราย 
2. อนุมัติในหลักการ หากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อ 1  
ได้รับการแต่งตั้งและรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับ
การแต่งตั้งแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อเป็นคณะอนุ 
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ. ด้าน
บริหารงานบุคคล) เสนอคณะ กรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพ่ือแต่งตั้ง  

5.2 ขอความเห็นชอบโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เพชรบูรณ์     
 

เห็ นชอบ เห็ น โครงการเพ่ื อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 และงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามเสนอ 
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5.3 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

เห็นชอบตามเสนอ 

5.4 การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านห้วยคนทา มาเรียนรวมกับ 
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 
2. โรงเรียนบ้านวังปลา มาเรยีนรวมกับ  
โรงเรียนบ้านพญาวัง 

5.5 การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1. เห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา จ านวน 3 
โรงเรียน ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต าบลตาลเดี่ยว 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่  ต าบลห้วยไร่ 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต าบลปากช่อง 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2 . ส าหรับสถานศึ กษาที่ เลิ ก  เห็ นชอบให้
หน่ วยงานท้องถิ่นที่ ประสงค์จะขอใช้ พ้ืนที่ 
สามารถขอใช้เพ่ือการจัดท าประโยชน์สาธารณะ
ของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ 

5.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 เรื่อง 

5.7 อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ของ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี 

1. อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ให้กับ เด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี  โดย 
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี (มารดา) เป็นผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
3. ขอให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ติดตามและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นเทอม
แรกให้กับ คณะกรรมการ กศจ.ทราบต่อไป 
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6.1 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 
จ านวน 27 ราย 

6.2 ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มวีิทยฐานะ      
ครชู านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มวีิทยฐานะครชู านาญการ 
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒  และ ๓) จ านวน 17 ราย 

6.3 ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที ่1, 2) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 
จ านวน 13 ราย 

6.4 ขออนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 13 ราย 

6.5 ขออนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่  ๓ ) 
จ านวน 13 ราย 

6.6 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติ 
งานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

1 .อนุ มั ติ ผลการประเมิน ด้ านที่  3  ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินเป็นวิทยฐานะ 
ครชู านาญการพิเศษ 
2. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญ
การเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 
๓)  จ านวน  59 ราย 

6.7 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชีย่วชาญ 

อนุมัติแต่งตั้ง นางประนอม พรมมารักษ์ ครู
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ       
ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน 
ก .ค .ศ . ที่  ศธ  0206 .3 /ว 13  ลงวันที่  1 
สิ งห าคม  2 5 5 6  ทั้ งนี้  ไม่ ก่ อน วั น ที่  2 9 
กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 



๘ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

6.8 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมิน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้  
ด ารงต าแหน่งครู 

อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งคร ูจ านวน  57 ราย 

6.9 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 73 ราย 

6.10 ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน    
ข้าราช การครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีประกาศรวม หรือเลิกสถาน 
ศึกษา ไปก าหนดต าแหน่งใหม่ ในสถานศึกษา  
ที่ไปเรียนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

อนุ มั ติ ตั ดโอนต าแหน่ งและอัตราเงิน เดื อน
ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา         
ในสถานศึ กษ าที่ มี ป ระกาศรวม  ห รือ เลิ ก
ส ถ าน ศึ กษ า  ไป ก าห น ด ต าแห น่ ง ให ม่ ใน
สถานศึกษาท่ีไปเรียนรวม จ านวน 3 ราย 

6.11 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ งครูช่ วยปฏิบัติ ราชการต่าง
สถานศึกษา กรณี เจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ                       
และขัดแย้งกับสถานศึกษาถูกร้องเรียนให้ย้าย
ออกจากพ้ืนที่ 

มีความเห็นพ้องต้องกันกับความเห็นของ อกศจ.
เพชรบูรณ์  โดย  
   1. เห็นชอบให้ นางโสภาภรณ์  โรจนแพทย์ 
ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 
   2. ส าหรับราย นายนิเวศน์  อนุวงษ์ ,นางสาว
จินตนา  บุญสิงห์ และ นางสุรีพรรณ  ผดุงกิจ 
เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม และน าเสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ปัญหาเป็น 
(วาระลับ) ในคราวถัดไป 

6.12 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครู กรณีพิเศษ 
ไปต่างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อนุมัติ ให้ส่ งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครู กรณีพิเศษ 
ไปต่างสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
จ านวน 1 ราย คือ นายต้องตา จ าเริญใจ ครู
โรงเรียนบ้านโคกส าราญ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ตามค าร้องขอของตนเอง 

6.13 ขออนุ มั ติ บรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ สอบแข่ งขั นได้  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ 

อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 
6  กันยายน 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ 
เขต 3 รวมจ านวน 5 อัตรา 
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6.14 ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) 
 

อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ราย นาง    
สุปราณี พาดี  ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ต าแหน่งเลขที่ 109 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

6.15 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู  ราย นางสาวมยุรี  สีสอนการ  
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้ าดุกเหนือ เพ่ิมคุณวุฒิที่
ได้รับเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้นในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
หรือ ก.ค.ศ.16 และปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
เพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น   

6.16 ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 

อนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) จ านวน 2 ราย 

6.17 ขอความเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนต าแหน่ง 
ว่างที่มีอัตราเงินเดือน ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปก าหนด   
ในต าแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือนที่อยู่ในกลุ่ม
ต าแหน่งเดียวกัน ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

เห็นชอบการตัดโอนอัตราเงินเดือนต าแหน่งว่างที่
มีอัตราเงินเดือน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปก าหนดในต าแหน่ง
ว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ที่อยู่ ในกลุ่มต าแหน่ง
เดียวกัน ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้
ท าหนั งสือเสนอไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามแนวทางต่อไป 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 

6.18 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรม การศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและก าหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคัด เลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มี
ความจ าเปน็หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 
พร้อมรับนโยบายการด าเนินการคัดเลือกฯ จาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.
เพชรบูรณ์) ในวันที่ 26  มิถุนายน  2562  เวลา 
15.30 น.  ณ ห้องประชุม (ห้องท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด)  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6.19 การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่
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 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ 
   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 

            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขอความเห็นชอบรายละเอียดปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดท าประกาศ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  
 1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  
 1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    

2.  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อ 10) 
            2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560  
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อ 10)  
           2.3 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 10 
และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 เรื่อง  แก้ไขหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 10 และข้อ 10.2 
สาระส าคัญ ดังนี้ 

          “การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย  
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การ
รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ 
กศจ.เพ่ือให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” 

           3.2  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพ่ือใช้
ในการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี  ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยความเห็นขอบของ กศจ.
เพชรบูรณ์ในการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และส านักงานเขตพ้ืนที่



๑๒ 

การศึกษาแต่ละเขตได้จัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น เนื่องจากรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพฯ ดังกล่าวรายละเอียดบางข้อมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน ควรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันเนื่องจากองค์ประกอบข้อ 3.5 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชา   
5 กลุ่มสาระวิชา ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 4 กลุ่มสาระวิชา 

 3.3 ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล ได้มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 , 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งให้จัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 
              3.4 ตามมติที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบบางประการ คณะกรรมการฯ ทั้ง 4 เขต ได้ประชุม
พิจารณาแก้ไของค์ประกอบตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1  วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า และองค์ประกอบที่ 2 ความรู้ความ 
สามารในการพัฒนาสถานศึกษา  
  3.5 ตามมติที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้ งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีมติ
เสนอแนะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตน ากลับไปรับความความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย และด าเนินการให้ครบ
กระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งเสนอให้ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เพ่ือให้เกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแนวทางเดียวกันสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต เพ่ือใช้ในการด าเนินการย้ายผู้ บริหาร
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างรายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   
เพ่ือใช้ในการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป  

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินการ ตามข้อ 6 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 



๑๓ 

 
8.  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 , เขต 2, เขต 3 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามที่เสนอ โดยให้ปรับเปลี่ยนข้อความ ข้อที่ 2 กรอบพิจารณา วรรคสอง  
เป็นดังนี้ 
 " ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งแบบประเมินพร้อมซองส าหรับใส่แบบประเมินส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา โดยทางลับ  
 2. เมื่อผู้ประเมินด าเนินการประเมินแล้วเสร็จ ให้น าแบบประเมินบรรจุใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนามก ากับ
คร่อมตรงรอยต่อปิดผนึกด้านหลังของซองส่งคืนให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเจ้าของเรื่อง 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งค าร้องขอย้ายพร้อมแบบประเมินทางลับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทางภายในก าหนดวันยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี "      
  



๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.1  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ด าเนินการออกค าสั่งและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม : รับทราบ



๑๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔.2  การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 2 และ เขต 3                     
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เห็นชอบเป็นหลักการส าหรับสถานศึกษาที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  พิจารณาเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม และรายงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไปนั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แจ้งว่ามีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอ่ืน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ิมเติมหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
พิจารณา โครงการดังกล่าวแล้ว จ านวน 59 แห่ง รวมจ านวนเงินงบประมาณ 41,023,839 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสอง
หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ดังนี้   

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ

การสนับสนุน 
หมายเหตุ 

1 บ้านซับเจริญ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง East-West Economic 
Corridor 

495,000  

รวมเงินงบประมาณ (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 495,000  
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ

การสนับสนุน 
หมายเหตุ 

1 บ้านห้วยสะแก โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  

2 บ้านบง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
3 น้ าอ้อมประชาสรรค์ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
4 ชุมชนบ้านน้ าร้อน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
5 บ้านทุ่งหินปูน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  



๑๖ 

ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน 

หมายเหตุ 

6 บ้านชัยมงคล โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  
7 บ้านโตกใต้ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  

รวมเงินงบประมาณ (สองล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 2,871,000  
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน 

หมายเหตุ 

1 บ้านสงเปลือย โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง  
นวัตกรรมใหม่ส าหรับห้องเรียน 4.0 

1,990,000  

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  

2 บ้านไร่นางาม โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  
3 บ้านน้ าค า โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  
4 บ้านดงทิพย์ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  
5 บ้านวังร่อง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
6 บ้านแก่นโตน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
7 บ้านทับเบิกรวมใจ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
8 บ้านน้ าสร้าง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 297,000  
9 บ้านนายาว โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
10 บ้านทุ่งสมอ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
11 บ้านกกกระบง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 198,000  
12 อนุบาลน้ าหนาว โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
13 บ้านหลักด่าน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
14 บ้านโคกมน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
15 บ้านห้วยหญ้าเครือ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
16 บ้านห้วยหินลับ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
17 บ้านทรัพย์สว่าง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
18 บ้านปากห้วย

ขอนแก่น 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 205,200  

19 บ้านวังกวาง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
20 บ้านวังก้นหวด โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 198,319  
21 บ้านหินโง่น โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 222,250  

รวมเงินงบประมาณ (สิบล้านสี่แสนสามหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 10,436,769  
 
 
 
 

 



๑๗ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ

การสนับสนุน 
หมายเหตุ 

1 บ้านทุ่งเศรษฐี โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 264,050  
2 บ้านหนองสรวง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 280,030  
3 บ้านซับตะแบก โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 198,000  
4 บ้านไทรงาม โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 175,720  
5 บ้านหนองสะแก โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 356,255  
6 บ้านน้ าอ้อม โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 148,420  
7 บ้านป่าคาย โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 244,660  
8 บ้านปู่จ้าว โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 197,340  
9 บ้านคลองตะคร้อ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 198,160  
10 บ้านศรีมงคล โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 495,000  
11 บ้านซับส าราญ

เหนือ 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 216,825  

12 บ้านวังไลย์ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล 296,910  
13 โรงเรียนบ้านวังท่าด ี โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก

พลังงานสะอาด 
1,541,900  

14 บ้านโคกส าราญ โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,543,200  

15 บ้านหนองหมู โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,543,200  

16 อนุบาลบึงสามพัน 
(ซับสมอทอด) 

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,852,000  

17 อนุบาลหนองไผ่ โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,853,200  

18 บ้านห้วยทราย โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,476,600  

19 อนุบาลศรีเทพ 
(สว่างวัฒนา) 

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,854,500  

20 บ้านโคกรังน้อย โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,541,900  

21 บ้านเนินถาวร โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,542,100  

22 บ้านเนินสะอาด โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,550,300  

23 บ้านท่าด้วง โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

 

1,542,100  



๑๘ 

ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน 

หมายเหตุ 

24 บ้านวังขอน โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,541,900  

25 บ้านนาไร่เดียว โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,543,200  

26 บ้านหนองบัว โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จาก
พลังงานสะอาด 

1,542,100  

รวมเงินงบประมาณ (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนสามหม่ืนเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 25,539,570  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ที ่ โรงเรียน โครงการ งบประมาณที่ขอรับ

การสนับสนุน 
หมายเหตุ 

1 หล่มเก่าพิทยาคม โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านขีดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

494,000  

2 พัชรพิทยาคม โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง East-West Economic 
Corridor 

494,000  

3 น้ าหนาววิทยาคม โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง East-West Economic 
Corridor 

494,000  

4 บึงสามพันวิทยาคม พัฒนาอัจฉริยภาพด้านสะเต็มศึกษา 199,500  
รวมเงินงบประมาณ (หนึ่งล้านหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,681,500  

 

โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบและเห็นชอบโครงการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ดังนี้ 

ครั้งที่  คราวประชุมเดือน จ านวนเงิน(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 

   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  : รับทราบและฝากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาทิศทางหรือแนวโน้มทาง
การศึกษา ควรเน้นการพัฒนาทางด้านใด เพ่ือประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยให้น าเสนอที่
ประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งให้แจ้งเชิญผู้แทน/หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
เข้าร่วมในการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ คราวถัดไปด้วย   



๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ด้วยแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  2 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ข้อ 6.2 ก าหนดให้ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องน ารายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 แห่ง เพ่ือสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 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 

ทั้งนี้   ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ส่งรายชื่อและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรร
ทุนการศึกษาต่อไปแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

ระเบียบวาระท่ี 5   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ             
                           พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 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
พ้ืนที่การศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 ของศูนย์เพ่ือการคัดกรองยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์) และสามารถขอใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 
 

 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการแจ้งประสานหน่วยงาน
ต้นสังกัด ที่มีสถานศึกษาเปิดสอนในระดับขยายโอกาส และอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้ส่ง
รายชื่อสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ปรากฎว่ามีหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งรายชื่อสถานศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   

ล าดับที่ สถานศึกษา ผู้บริหาร      เบอร์โทรศัพท์ 
1. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล นายสรศักดิ์  ผิวสานต์ 082-5352964 
2. โรงเรียนบ้านวังร่อง นายธรรมรัฐ  นุชเนื่อง 083-5882228 
3. โรงเรียนบ้านดงขวาง นายสลับ  ชมพลมา 096-9199532 
4. โรงเรียนบ้านห้วยลาน นายมานิตย์  เรืองน้อย 091-8393719 
5. โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายไพบูลย์  ทองค า 093-6279797 
6. โรงเรียนบ้านป่าบง นางสุกัณญา  จอมทิพย์ 082-1763285 
7. โรงเรียนบ้านน้ าชุน นายบัวทอง  บุบผา 091-0258564 
8. โรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ นายเจริญ  พรมมี 086-9392949 
9. โรงเรียนบ้านวังยาว นายกันตภณ  เบญจานุกรม 092-9955686 

10. โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ นายไสว  จันอุดร 089-6384399 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

ล าดับที่ สถานศึกษา ผู้บริหาร      เบอร์โทรศัพท์ 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นายวิทยา  เกษาอาจ 081-2525419 
2. โรงเรียนกองทูล(พิทักษ์ราฎร์วิทยาคาร) นายชวน โฉมทรัพย์เย็น 056-782975 
3. โรงเรียนห้วยโป่งไผ่ขวาง นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว 056-789316 
4. โรงเรียนโคกรังน้อย นายอักษร  ปลื้มชัย 056-784399 
5. โรงเรียนโคกส าราญ นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ 056-726474 

 



๒๑ 
 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ล าดับที่ สถานศึกษา ผู้บริหาร      เบอร์โทรศัพท์ 
1. โรงเรียนเมตตาวิทยา นางจิตรา ชนะวาที 086-2138334 
2. โรงเรียนวัชรชัย นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง 081-9713211 
3. โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ดร.ธนกร  อ้ังน้อย 089-7075481 
4. โรงเรียนสิรินคริสเตียน นางสาวเอมอร  เกษามูล 089-5647061 
5. โรงเรียนฤทัยทิพย์ นางอัญธิญา  ด ารงแดน 080-5099078 
6. โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นางสาวทิพย์วรรณ  ค าเหลา 087-8595363 
7. โรงเรียนใจจ านงศึกษา นางสาวสุพรรษา  มีทิน 099-9163858 
8. โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ดร.บัณฑิต  ครุฑางคะ 081-3271865 

 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ สถานศึกษา ผู้บริหาร      เบอร์โทรศัพท์ 
1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

(วังชมภูวิทยาคม) 
ดร.นันท์นภัส บุญยอด 056-771249 

 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และให้มีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 
 
 



๒๒ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2562 ได้มีมติประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และการแก้ไขปัญหา
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาก าหนดแนวทาง 
จ านวนวันขอรับเงินอุดหนุน และแผนการด าเนินงาน และท าหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุม/แนวทาง/แผนการท างาน
ไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พร้อมกับรายงานให้ กศจ.ทราบต่อไป นั้น 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุมแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดด าเนินการดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้โรงเรียนด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอ าเภอ 

2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนด าเนินงาน ดังนี้ 
2 .1  ให้ โร ง เรี ย น แ จ้ งจ าน วน นั ก เรี ย น ให้ กั บ อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ท ร าบ  

ก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2562 โดย ภาคเรียนที่  1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่  2  
ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

2.2 ให้โรงเรียนประสานผู้ประกอบการเพ่ือจัดท าสัญญาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

 2.3 ผู้ ป ร ะก อ บ ก า รส่ ง อ าห าร เส ริ ม  (น ม ) โร ง เรี ย น ให้ กั บ โร ง เรี ย น ภ าย ใน วั น ที่  
1 พฤศจิกายน 2562 

ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน  

1.1 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามแผนขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 
 1 .2  แจ้ งโรงเรียน ในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ให้ ด า เนิ นตามแผนขั้ นตอน 
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
 2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

2 .1  ประสาน โรงเรียน เพ่ื อขอทราบจ านวนนั ก เรียน  ก่ อนวันที่  1  ตุ ลาคม 2562  
โดยภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

2.2 องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นประสานผู้ประกอบการเพ่ือจัดท าสัญญาโครงการ 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

    2.3 ผู้ ป ร ะก อ บ ก า รส่ ง อ าห าร เส ริ ม  (น ม ) โร ง เรี ย น ให้ กั บ โร ง เรี ย น ภ าย ใน วั น ที่  
1 พฤศจิกายน 2562 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   



๒๓ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. โครงการอาหารเสริม (นม)  
  1.1 ให้ส ารวจข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่มีความต้องการเฉพาะนมยูเอชทีเพียงอย่างเดียว 
  1.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับและติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการตามแผน           
ที่ก าหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 2. โครงการอาหารกลางวัน 
  2.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับและติดตามให้สถานศึกษาด าเนินการตามโปรแกรมการ
จัดอาหารกลางวัน (Thai School Lunch)  



๒๔ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6.๑  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น  9  ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จ านวน    2  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ านวน    2  ราย 
 1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน    4  ราย 
 1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน    1  ราย 

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

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

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

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

3.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

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

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


๒๕ 

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

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

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

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 9 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  9 ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               

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

ประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
จ านวน 9 ราย 
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด 

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

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

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญ
การ (ประเมินด้านที่ ๑ ,๒ และ ๓)  จ านวน 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 

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

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

1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น  
16  ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จ านวน   4  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน   6 ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40   จ านวน   6 ราย 

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

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

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

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

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
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  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

  3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ยื่นค าขอ 
รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า            
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน    4  ราย 
  ๓.๒.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน    6  ราย 
  ๓.๒.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน    6  ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 16 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
ไดท้ั้ง 16 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
               สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 16 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

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



๒๙ 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
มีวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน  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  ค าพา  ครู  รร.บ้านไร่เหนือ 
 8. นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์ ครู  รร.บ้านซับบอน 
 9. นางสาวภุมร ี  ดวงบัณฑิต ครู  รร.ชุมชนบ้านพุเตย 
 10. นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข  ครู  รร.บ้านรังย้อย 
 11. นางสาวอรอุมา  เกษามูล  ครู  รร.นาสนุน่วิทยาคม 
 12. นางสาวจิรวดี  แก้วมี  ครู  รร.หนองไผ่ 
 13. นายไพฑูรย ์  เรืองนาม ครู  รร.ดงขุยวิทยาคม 
 14. นายอุดมพร  ยอดบุตรดี ครู  รร.เพชรละครวิทยา 
 15. นางสุภาพร   ทองโทน  ครู  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 16. นายไพฑูรย์   มั่นคง  ครู  รร.หล่มสักวิทยาคม 

 
 
 
 



๓๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

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

1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้  ความสามารถ ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ                            
รวมทั้งสิ้น 6 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน     1  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน     2  ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน     3  ราย 

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

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

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

ฯลฯ 
 2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

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

2.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
  2.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง    
2  ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

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

ฯลฯ 
  วิธีการ 

ฯลฯ 

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


๓๑ 

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

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดทุกราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 6 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  6  ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

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

ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 
2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ านวนทั้งสิ้น 6 ราย 

   ก่อนน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ ต่อไป 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๓๒ 

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

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 ,2)  จ านวน  6  ราย  ดังนี้ 
 1. นางณัฐพร  ฉิมพ่วง  ครู  รร.ชุมชนบ้านน้ าร้อน 
 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 

ระเบียบวาระท่ี 6.๔   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน    1  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน    4  ราย 

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

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

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือ เลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวนทั้งสิ้น  5 ราย 
   3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ  ได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน 
เรียบร้อยแล้ว   
   3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ 
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
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๓๔ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการ
ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒   
ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
              สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1           
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวนทั้งสิ้น 5 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ          
ช านาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 ,2)  จ านวน  5  ราย  ดังนี้ 
 1. นางสาวชลธิสา แสนประสิทธิ์ ครู  รร.บ้านวังชะนาง 
 2. นายนิรุทธ ์  แก้วนิคม รอง ผอ.  รร.เพชรพิทยาคม 
 3. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี  ครู  รร.นาสนุ่นวิทยาคม 
 4. นายวิษรุตต์  เมืองทา  ครู  รร.เพชรพิทยาคม 
 5. นายเอกพันธ์  จันมา  ครู  รร.เพชรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๕  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิ ทยฐานะช านาญการพิ เศษ ด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติ งาน                 
ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน    1  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ านวน    4  ราย 

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

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

ค าขอแต่ละสาขา 
(ราย) 

จ านวนกรรมการ/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

ค าขอแต่ละสาขา 
(ราย) 

จ านวนกรรมการ/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf


๓๖ 

 
11-50 9 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ของผู้ขอ จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 3 คน 
 

ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป 9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2 
คณะ) 

ในการประเมินค าขอ 1 ราย ก าหนดให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                2.5.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 8 
 2.5.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้ /สาขาใด  
มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 2.4.2  
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
                       1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 6 คน/1 คณะ 
                           กรณีที่ ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่ างเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้  
       2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 9 คน/1 คณะ 
                          กรณีที่ ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน  ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึ กษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ ในกลุ่ ม เขตพ้ืนที่ การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั้ ง 3  คน เป็นต้น  หรือกรณี ไม่มี ผู้ท รงคุณวุฒิ  
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้ 
                2.5.5 การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท าเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์  
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนาม       
ในประกาศ 

 



๓๗ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  1  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 
เพ่ีอประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ านวน  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(การศึกษาปฐมวัย) จ านวน  1  ราย 

3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน  4  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2        
เพ่ีอประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ านวน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 1) สายบริหารสถานศึกษา     จ านวน  1  ราย 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน  1  ราย 
 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน  2  ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน   

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         

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

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (รายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารแยก (ลับ) ) 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  จะพิจารณ าอนุมัติ ตั้ งคณ ะกรรมการชุดที่  2                              
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 



๓๘ 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัตติั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  5  ราย  ดังนี้ 
 1. นางสาวชลธิสา แสนประสิทธิ์ ครู  รร.บ้านวังชะนาง 
 2. นายนิรุทธ ์  แก้วนิคม รอง ผอ.  รร.เพชรพิทยาคม 
 3. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี  ครู  รร.นาสนุ่นวิทยาคม 
 4. นายวิษรุตต์  เมืองทา  ครู  รร.เพชรพิทยาคม 
 5. นายเอกพันธ์  จันมา  ครู  รร.เพชรพิทยาคม 

 



๓๙ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๖  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน    4  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน    8  ราย 

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ        
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  โดย ก.ค.ศ. ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ดังนี้ 
  3.1.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 
  3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
     3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
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๔๐ 

     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 4 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ านวน 2 ราย อนุมัติ
ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ านวน 1 ราย และอนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 
ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน จ านวน 1 ราย 
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 8 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน 6 ราย และ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ านวน 2 ราย  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ 

ดังนี้ 
      1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 2 ราย 
  2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน   จ านวน 1 ราย  
  3) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน   จ านวน 1 ราย 

4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ 
ดังนี้ 

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

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
            สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติ ดังนี้              
            5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้ 
 ก. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  4  ราย ดังนี ้

       (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน      2  ราย  
   (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1           จ านวน      1  ราย 
   (3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2           จ านวน      1  ราย 

 ข. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  8  ราย ดังนี ้
       (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน      6  ราย  
   (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1           จ านวน      2  ราย 

 สรุปผลการประเมินปฏิบั ติ งาน (ด้ านที่  ๓ ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ      จ านวน     12  ราย ดังนี้ 



๔๑ 

            (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน       8  ราย 
   (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1           จ านวน       3  ราย 
   (3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2           จ านวน       1  ราย 
         5.๒ อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญการ          

เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ านวน 8 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

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

8.  มติที่ประชุม :  

 ๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

   - อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ านวน  8  ราย 
  1. นางสาวดารัชลิต  จิตสภุา  ครู รร.บ้านโนนตูม 
  2. นางกรรณิกา  เพชรไชโย  ครู รร.บ้านกม.28 
  3. นางสาวสมปรารถนา  ติ่งบุญ  ครู รร.บ้านเกาะแก้ว 
  4. ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวภา  พันนุรักษ์  ครู รร.บ้านวังไลย์ 
  5. นางสาวขวัญตา  ภูมิใหญ ่  ครู รร.อนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) 
  6. นางอ าภาวรรณ  สอนจันทร์แดง ครู รร.บ้านโคกรังน้อย 
  7. นางมนัชยา  ค ามา   ครู รร.บ้านจัดสรร 
  8. นางยุภาพร  แสนหาญ   ครู รร.บ้านบึงนาจาน 

   - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1    จ านวน  3  ราย 
  1. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์  ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ 
  1. นางสาวภัทราภรณ์  นาราศรี  ครู รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 
  2. นางวิลาวัลย ์ พันโสดา   ผอ. รร.บ้านน้ าอ้อม 

    - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2     จ านวน  1  ราย 
   1. นางอนงค์  ทิพย์ศรีบุตร  ครู รร.บ้านโพธิ์ทอง 

 ๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช านาญ
การเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน  8  ราย 
 
 



๔๒ 

ระเบียบวาระท่ี 6.7   ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เสนอ จ านวน 1 
ราย คือ นางสาริกา ยันต์วิเศษ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการ  

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

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

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

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

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

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

๒.๗ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๘๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผล
งานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 นางสาริกา  ยันต์วิเศษ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  บรรจุเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕5 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูเมื่อวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕7 และมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ครบตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง 
โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ชั่วโมง ครบตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วยระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ โดยพิจารณาจากส านาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.๑๖) หรือส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) 
 ๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน 
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตาม

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


๔๓ 

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

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาริกา  ยันต์วิเศษเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯและอนุมัติให้มีวิทย
ฐานะช านาญการได้ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตรวจสอบแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  

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

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ราย  นางสาริกา 
ยันต์วิเศษ ต าแหนงครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ าเภอหล่มเก่า 
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ระเบียบวาระท่ี 6.8  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                        ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วย           
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้ 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน   1 ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   3 ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน   3 ราย 
 ๑.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน   3 ราย 

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๓.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและสอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  1  ราย 
 3.1.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11 

พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนด
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562   

๓.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  3  ราย 

 3.2.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
11 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนด
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จ านวน 2 ราย 

 3.2.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1 ราย  

๓.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  3  ราย 
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 3.3.1  บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนดตั้งแต่วันที ่ 27 เมษายน 25๖2 จ านวน 2 ราย  
 3.3.2  บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 25๖2 จ านวน 
1 ราย  

๓.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  3  ราย 

 3.4.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนด
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 จ านวน 1 ราย 

 3.4.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  
8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
 3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้ 
   3.5.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี  
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
    3.5.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งครูที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ด าเนินการ ดังนี้ 
                               1) ก.ค.ศ.ก าหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด            
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง  ดงันี้  
    ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
    ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  ทราบ 
   2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
เสนอต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
     3.5.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
     3.5.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป 
และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครู  แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ 
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 3.6 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษา
รายงานแล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงาน
แล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง  โดยครั้งที่ ๑-๔ แต่ละครั้ง มี
ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ แต่ละครั้งมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือน ในอันดับ คศ.1 จ านวน 10 ราย 
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1  จ านวน  10 ราย 
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 

     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนด  
วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ 
คศ.1 ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
8.  มติที่ประชุม :  อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู  จ านวน  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.บ้านล านารวย 
 8. นางสาวสมฤดี  สุวรรณขอด รร.ศรีเทพประชาสรรค์ 
 9. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี  รร.ศรีเทพประชาสรรค์ 
 10. นางสาวสมฤทัย  เตรณานนท์ รร.ศรีเทพประชาสรรค์ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.9  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและ 
   พัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับท าหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 เสนอ จ านวนทั้งสิ้น 2 ราย  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.4 ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่  1/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2562       
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จ านวน 40 ราย ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
3 ธันวาคม 2561 ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1/2562   สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    

3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการ
พิจารณาย้ายให้ด ารงต าแหน่งต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ราย และต่างสถานศึกษา จ านวน 1 ราย 
ดังนี้ 

  3.2.1 ผู้รับการประเมิน รายที่ 24 นางสาวกาญจนา วาสนาวนิช ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่ 

            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม คือ นางจุฬารัตน์ ผาละนัด ต าแหน่งครู คศ.1  โรงเรียนธาราคีรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพิจารณาย้ายให้ด ารงต าแหน่งครูโรงเรียน
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแทนรายเดิม คือ นางราตรี ข าบุญ ต าแหน่งครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ตามที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รายงานมา 

../../../../../งาน%20ศธจ.เพชรบูรณ์/การประชุม%20อกศจ/ประชุม%20อกศจ.%20ประจำปี%202562/ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../../../../งาน%20ศธจ.เพชรบูรณ์/การประชุม%20อกศจ/ประชุม%20อกศจ.%20ประจำปี%202562/ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../../../../งาน%20ศธจ.เพชรบูรณ์/การประชุม%20อกศจ/ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2025%20ต.ค.%202561%20การพัฒนาครูอย่างเข้ม.pdf
../../../../../งาน%20ศธจ.เพชรบูรณ์/การประชุม%20อกศจ/ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2025%20ต.ค.%202561%20การพัฒนาครูอย่างเข้ม.pdf
../../../../../งาน%20ศธจ.เพชรบูรณ์/การประชุม%20อกศจ/ประชุม%20อกศจ.%20ประจำปี%202562/ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../../../../งาน%20ศธจ.เพชรบูรณ์/การประชุม%20อกศจ/ประชุม%20อกศจ.%20ประจำปี%202562/ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
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  3.2.2 ผู้รับการประเมิน รายที่ 30 นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่ 

             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม คือ นางสราภรณ์ แดงอาจ ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้าน   
ดงลาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการพิจารณาย้ายให้ด ารงต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านขมวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแทนรายเดิม คือ นายเมธีพงษ์ พรานช้าง ต าแหน่ง
ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านถ้ าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) ตามท่ีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่รายงานมา 

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือส านักงาน    
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้ 

  “หลักเกณฑ์ 
ฯลฯ 

     3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 
สองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
   กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจ านวนวันลา    
ที่เกินให้ครบสองปี  
    4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้  
   4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียน 
   5. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้   
    5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
    5.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
    5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ  
    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 

ฯลฯ 



๔๙ 

  “วิธีการ 
ฯลฯ 

2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5     
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
2.1.2  ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง 

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

ฯลฯ 
 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด สมควรเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 2 ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลง
รายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 2 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามข้อ 5 โดย
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ราย นางสาวกาญจนา วาสนาวนิช  และ นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว 

 



๕๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.10 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครู     
กรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าขอ    
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่ส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น 2 ราย  
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน    1  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน    1  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 มาตรา 53 และมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวนัที่  28 ธันวาคม 2559                   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่  10 มิถุนายน 2559  เรื่อง  การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
              2.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
 2.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 118 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561  
 2.6 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวพัชราพร  จุปะมะนัย ต าแหน่งครู รับ เงินเดือน ในอันดับ คศ.1            
ขั้น 24,050 บาท โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งครู  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิต จากอดีตคู่สมรส ที่พยายามก่อกวน โทรหา
ด้วยวาจาไม่สุภาพ พูดจาโวยวายในเชิงลักษณะข่มขู่ และพยายามติดตามทุกช่องทาง โดยพูดจาข่มขู่อยู่ตลอดเวลา     
จะท าทุกวิถีทางให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงและเสื่อมเสียเกียรติ ท าให้เกิดความเครียดวิตกกังวลหวาดกลัว  
หวาดระแวง ส่งผลให้เกิดความเครียด นอนไม่หลับ อาเจียน ต้องกินยาคลายเครียด ยานอนหลับเป็นประจ า ประกอบกับไม่
มีญาติพ่ีน้อง ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เลย จึงต้องเดินทางกลับบ้าน  จังหวัดมหาสารคาม ทุกสัปดาห์ เป็นระยะทาง 360 
กิโลเมตร ไปกลับประมาณ 720 กิโลเมตร เพ่ือหลบหลีก หลีกเลี่ยงจากอดีตคู่สมรส ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
   3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวกัญญาภัค  ศรีพรหม ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ มีความประสงค์ขอย้ายกรณี
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พิเศษ เพ่ือดูแลมารดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง  โดยขอย้ายไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
การย้ายของข้าราชการครู ราย นางสาวพัชราพร  จุปะมะนัย แล้ว มีหลักฐานส าเนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ รายงาน
ประจ าวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน จากสถานีต ารวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ว่าเป็นผู้มี
ความเดือดร้อน ถูกคุกคามต่อชีวิตจริง เป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้าย
กรณีพิเศษ ของข้าราชการครูดังกล่าว ไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความประสงค์ของ 
ผู้ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
        4.2 คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายของข้าราชการครู ราย นางสาวกัญญาภัค  ศรีพรหม 
ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นควรให้ส่ง 
ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูรายดังกล่าว ไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ส่งค าร้องขอย้าย กรณีพิเศษ           
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
     1) นางสาวพัชราพร จุปะมะนัย ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
   2) นางสาวกัญญาภัค ศรีพรหม ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความประสงค์ขอย้ายกรณีพิเศษ ไปด ารงต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ ไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ราย คือ นางสาวพัชราพร จุปะมะนัย และ นางสาวกัญญาภัค ศรีพรหม 
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ระเบียบวาระ 6.11 ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู      
กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีต าแหน่งว่าง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ านวน 10 อัตรา/ต าแหน่ง  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555       
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมติคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลัง ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 1. กรณีสถานศึกษายุบเลิก  

1.1 นายพุฒิพงษ์  ยอดพีระ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ สถานศึกษายุบเลิก  เขียนค าร้อง
ขอย้ายไปโรงเรียนบ้านซับไม้แดง เกณฑ์อัตราก าลัง -2 
 1.2 นายอดิเรก  น้อยบัว ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ สถานศึกษายุบเลิก  เขียนค าร้อง
ขอย้ายไปโรงเรียนบ้านซับไม้แดง เกณฑ์อัตราก าลัง -2  
 2. กรณีต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 8 อัตรา ดังนี้   
 2.1 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย     เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  
 2.2 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย     เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บ ารุง) 
 2.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน      เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 
 2.4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน      เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
 2.5 โรงเรียนบ้านวังไลย์               เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 
 2.6 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม       เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 2.7 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร  เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 
 2.8 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์   
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กรณีสถานศึกษายุบเลิก จ านวน 2 ราย และกรณี
ต าแหน่งว่าง จ านวน 8 อัตรา   

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 กรณี
สถานศึกษายุบเลิก จ านวน 2 ราย และกรณีต าแหน่งว่าง จ านวน 8 อัตรา 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามข้อ 5 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณี
ต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 10 อัตรา/ต าแหน่ง ดังนี้ 
 1) กรณีสถานศึกษายุบเลิก  

1.1 นายพุฒิพงษ์  ยอดพีระ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง         
ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง   
 1.2 นายอดิเรก  น้อยบัว ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่  ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง           
ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง  
 2) กรณีต าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 8 อัตรา ดังนี้   
 2.1 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย       เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  
 2.2 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย       เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บ ารุง) 
 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 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง  เกลี่ยให้ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์   
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ระเบียบวาระท่ี 6.12 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้ งผู้สอบแข่งขันได้            
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 25 อัตรา 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน   18 ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน     7 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย 
 2.3 หนังสือส านักงาน สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2561          
เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.5 ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2 .6  ประกาศคณ ะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  ล งวันที่  6  กันยายน  2561                       
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. 2561 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับค าสั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาใหม่ ลาออกจากราชการ             
เปลี่ยนต าแหน่ง เสียชีวิต และต าแหน่งว่างจากโครงการคุรุทายาท ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 18 อัตรา                   
  3.2 คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2562 มีมติพิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 จ านวน 18 อัตรา 
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีต าแหน่งว่างจากการย้าย 7 อัตรา และ
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เขียนค าร้อง ขอย้ายมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว 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. โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  4. โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เขียนค าร้องขอย้ายมาด ารงต าแหน่งใน
โรงเรียนที่ว่างดังแนบ และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงานราชการ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ 
กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และจัดสรรอัตราดังกล่าว ให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามความ
จ าเป็น 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 จ านวน 25  อัตรา 
       5.๒ สมควรอนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

      5.๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  กรณี เรียกบรรจุ               
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิ ทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในล าดับถัดไป 

      5 .๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
อยู่ ก่อน เข้ ารับการบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย                      
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 
           5.2.3 กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ                   
กศจ.อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
             5 .๒ .4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ งที่ ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้                  
เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

     5 .2 .๕  ให้ ผู้ มี อ าน าจสั่ งบ รรจุ และแต่ งตั้ งต ามมาตรา 53  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8. มตทิี่ประชุม :  
 1) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561  จ านวน 25  อัตรา ดังนี้ 

1 รร.บ้านโคกคงสมโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 

2 รร.บ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บ ารุง) อ าเภอหนองไผ่ วิชาเอก  ปฐมวัย 

3 รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง อ าเภอหนองไผ่ วิชาเอก  ภาษาไทย 

4 รร.อนุบาลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน วิชาเอก  สังคมศึกษา 

5 รร.บ้านโป่งบุญเจริญ อ าเภอบึงสามพัน วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ 

6 รร.ชุมชนบ้านพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  สังคมศึกษา 

7 รร.ชุมชนบ้านพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  พลศึกษา 

8 รร.บ้านโคกส าราญ อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ 

9 รร.บ้านโคกส าราญ อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 
10 รร.บ้านไทรงาม อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  คณิตศาสตร์ 

11 รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  สังคมศึกษา 
12 รร.บ้านพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  ปฐมวัย 

13 รร.บ้านโคกปรือ อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ 

14 รร.บ้านวังน้อย อ าเภอวิเชียรบุร ี วิชาเอก  ปฐมวัย 

15 รร.บ้านซับสวัสดิ ์ อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  ปฐมวัย 

16 รร.บ้านซับน้อย อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ 

17 รร.บ้านนาสวรรค์ อ าเภอศรีเทพ วิชาเอก  ภาษาไทย 

18 รร.บ้านศรีเทพน้อย อ าเภอศรีเทพ วิชาเอก  คณิตศาสตร์ 

19 รร.วังพิกุลพิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ 

20 รร.เมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วป 
21 รร.เมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 

22 รร.เมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ วิชาเอก  คณิตศาสตร์ 

23 รร.เมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ 
24 รร.น้ าร้อนวิทยาคม อ าเภอวิเชียรบุรี วิชาเอก  ภาษาไทย 

25 รร.วังโป่งศึกษา อ าเภอวังโป่ง วิชาเอก  ภาษาจีน 



๕๗ 
 

 ๒) อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้ 
      ๒.๑ ให้ เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์  กรณี เรียกบรรจุ               

ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในล าดับถัดไป 

      ๒ .๒  กรณี ผู้ สอบแข่ งขัน ได้  เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
อยู่ ก่อน เข้ ารับการบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย                      
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 
            2.3 กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.อื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
              ๒ .4  ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ งที่ ใช้ ในการบรรจุและแต่ งตั้ งจากบัญชีผู้ สอบแข่งขัน ได้                  
เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 

      2 .๕  ให้ ผู้ มี อ าน าจสั่ งบ รรจุ แ ล ะแต่ งตั้ งต ามม าต รา 5 3  แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ยบ                    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

ระเบียบวาระที่ 6.13 ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                             และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  
                            และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                        สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติ รับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
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 อ่ื น  ต า ม ม า ต ร า  3 8  ค . (2 )   
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ  นายวุฒิพันธ์   
ฤกษ์จันทร์ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด ารงต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   
เขต 1   

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 2.3 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง  
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          ๒.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
         ๒.5 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน 
          2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
         2.7  ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
         ๒ .8  ค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙ /๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
        2.9  ประกาศคณ ะกรรมการศึ กษาธิการจั งห วัด เพชรบู รณ์  เรื่ อ ง  แน วทางการคั ด เลื อกบุ คคล 
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 
       2.10 ประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2562 



๕๙ 

3. รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 
       3.1 การรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 29 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
รับย้าย ฯ  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 มีผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายมา จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
                                  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง /ระดับ สังกัด ขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
นายวุฒิพันธ์   
             ฤกษ์จันทร์ 

นิติกรปฏิบัติการ สพม.เขต 40  นิติกรปฏิบัติการ  

       3.3  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ ค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่  250/2562 ลงวันที่  
2 0  มิ ถุ น ายน  2 5 6 2  มติ ที่ ป ระชุ ม  น ายวุฒิ พั น ธ์   ฤกษ์ จั น ท ร์  เป็ น ผู้ มี คุ ณ ส มบั ติ ค รบ  ซึ่ ง เป็ น ไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 
2562 และตามมาตรฐานต าแหน่งหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
       3 .4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์  เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล  
เพ่ื อเปลี่ ยนต าแหน่ ง  ย้ าย  และรับ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การย้ ายข้าราชการ 
พลเรือนสามัญและแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  มาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560   
             “  ข้อ 2  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ประเมินตามองค์ 
ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
                ข้อ 3  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัดเรียงล าดับ
ตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วั ดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” 
       3 .5   ด าเนินการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้ วัด  และจัดท าค่ าคะแนน  
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับย้ายฯ  ค าสั่งที่ 253/2562 สั่ง ณ วันที่  24 มิถุนายน 2562 และตั้ง
กรรมการพิจารณาจัดเรียงล าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ค าสั่งที่  254/2562 ลงวันที่  24 
มิถุนายน  2562  ซึ่งคณะกรรมฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2562 ผลการพิจารณา มีมติ
ดังนี้ 
                               1) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯ มาด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ           
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ต าแหน่งเลขที่ อ 29                     

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติการ สพม.เขต 40 

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 



๖๐ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง แนวทางการ
คั ด เลื อ กบุ ค คล เพ่ื อ เป ลี่ ย น ต าแห น่ ง  ย้ าย  แล ะรั บ โอน ข้ า ร าชก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ กษ า  
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอ่ื น  
ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
พิ จารณาอนุ มั ติ รับย้ าย เพ่ื อแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2 )  
ตามข้อเสนอของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
  

ที่ ต าแหน่ง/สงักัด ต าแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับยา้ย 
/เปลี่ยนต าแหน่ง   

ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่ง 
/สังกัดเดิม 

ต าแหน่ง
เลขที ่

หมาย
เหตุ 

1 นิติกร ระดับปฏบิัติการ 
/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ 29 นายวฒุิพันธ์   
           ฤกษ์จันทร์ 

นิติกรปฏิบัติการ 
/สพม.เขต 40 

อ 26 รับย้าย 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง  รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ 
ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด ารงต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัตริับเปลี่ยนต าแหน่ง  รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ ต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด ารงต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่    
อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัตริับเปลี่ยนต าแหน่ง  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มาด ารงต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  อ 29         
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 



๖๑ 

ระเบียบวาระที่ 6.14 ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
             ด้ วย ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์   ประสงค์ขออนุ มัติ รับ โอนพนั กงานส่วนท้ องถิ่ น 
และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวน 4 ราย 
 ๑.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน   2 ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน   2 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
            2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
           2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 
           2.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ 
          2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
           2.6 ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่องการจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
           ๒.7 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
          2.8 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว759 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/199  ลงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่องการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.10 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560   
       2.11  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศต าแหน่งว่าง  
เพ่ือด าเนินการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอ่ืน  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  ลงวันที่  23 มีนาคม 2561 
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         2.12 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก เพ่ือรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอ่ืน รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอืน่ เพ่ือมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
        2.13 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/159 ลงวนัที่ 30 เมษายน 2562 เรื่องการรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
        2.14 หนังสือที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน ที่ รย 73701/561 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
เรื่องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
        2.15 หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน ที่ รย 73701/699 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562  
เรื่องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2)  
        2.16  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศต าแหน่งว่าง      
เพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ลงวันที่  26 เมษายน 2562 
       2.17 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 
          2.18 หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0507/3786 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562    
เรื่องการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 2.19 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ  0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2562 
เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                 
     2.20 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560  
 2.21 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ จ านวน 7 ต าแหน่งตามประกาศ ลงวันที่  30 
มกราคม 2562 

2.22 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                     
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1 ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ   
          3.1.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2562 อนุมัติ ดังนี้ 
                  1. อนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   
เขต 1 ลงวันที่  23 มีนาคม 2561 ส าหรับใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามต าแหน่งเลขที่ ตามกรอบอัตราก าลังใหม่
ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ต าแหน่งนิติกร ระดับ
ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ จากต าแหน่งเลขที่ อ 33 เป็นต าแหน่งเลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เพ่ือใช้รับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอ่ืน รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน     
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38    
ค.(2) ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 
                  2. อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ต าแหน่งรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย 
           3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานของ 
นายพิเชฐ เสน่ห์ เพ่ือให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย 
           3.1.3  ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้รับโอน นายพิเชฐ เสน่ห์  โดยให้ได้รับเงินเดือน 33,560 บาท  
(อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ส าหรับการแต่งตั้งให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 โดยเคร่งครัด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.5/159 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ 
           3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการสอบถามข้อมูลพร้อมแจ้ง
กรณีท่ีผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ   
การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย  
                    มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนต าบล ราย นายพิเชฐ  เสน่ห์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญ
การ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อัตราเงินเดือน  
34,680 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแส
บน ที่ 437/2562 เรื่อง พนักงานส่วนต าบลโอนไปรับราชการหน่วยงานอ่ืน สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน ที่ รย 73701/699   ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562  
    3.2 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ   
          3.2.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบและอนุมัติใช้ต าแหน่งว่างและด าเนินการสรรหาโดยการย้าย การคัดเลือก หรือการโอน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 18 ต าแหน่ง และกรณีมีต าแหน่งที่เหลือจาก การรับเปลี่ยน
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ต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ         
ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป  
         3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยน
ต าแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ         
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค.(2) ประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 จ านวน 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้  
                 1. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา  
ต าแหน่งเลขท่ี อ 4 กลุ่มอ านวยการ 
                  2. ต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 2 อัตรา  
ต าแหน่งเลขท่ี อ45, อ46  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                 ผลปรากฏว่าทั้ง 2 ต าแหน่ง ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
          3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2562 จ านวนทั้ง 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังกล่าว
ข้างต้น 
           3.2.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับแบบค าขอโอน เพ่ือมาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้ 
                      1. ต าแหนง่นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ มีผู้ประสงค์ยื่นขอโอน  
จ านวน 3  ราย  
                      2. ต าแหนง่เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน มีผู้ประสงค์ยื่นขอโอน  
จ านวน 2  ราย                                       
             3.2.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)   ตามค าสั่งที่ 264 /2562  
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน  2562 และด าเนินการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มติที่ประชุมมีผู้ที่
ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 และตามมาตรฐานต าแหน่งหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  ดังนี้ 
                    1. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย 
                       1) นางสาวถนิดา  เนตรแสงสี   
                       2) นางอารีรัตน์  สาธาระณะ   
                    2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 ราย  
                       1) นางสุพิชฌาย์  วังคีรี  
           3.2.6 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อ     
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560   
                “  ข้อ 2  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
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                     ข้อ 3  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัด
เรียงล าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณา   
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” 

             3.2.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการตั้งกรรมการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และจัดท าค่าคะแนน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับโอนฯ ตามค าสั่งที่ 236 /2562 
สั่ง ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562 และตั้งกรรมการพิจารณาจัดเรียงล าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด การพิจารณารับโอนนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามค าสั่งที่ 2674 /2562     
สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน  2562   ผลการพิจารณา มีมตดิังนี้ 
                               1) ผู้ได้รับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน เพ่ือมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ด ารงต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  กลุ่มอ านวยการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 4         
              

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางอารีรัตน์  สาธาระณะ   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ส านักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

                           ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ต าแหน่งเลขท่ี อ45 ,46  ผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ราย นางสุพิชฌาย์  วังคีรี ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด และจัดท าค่าคะแนนตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เนื่องจากไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา แบบประเมินความประพฤติฯ ส่งผลให้คะแนนส่วนความประพฤติและประวัติการรับราชการ 
รวมกันได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50   
                         เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (แล้วแต่
กรณี)  ต้องได้คะแนนตามข้อผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และข้อความประพฤติและประวัติการรับราชการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมทั้งข้อผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและข้อความประพฤติและประวัติการ
รับราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
              3.2.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการสอบถามข้อมูลของ       
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้โอน ราย นางอารีรัตน์  สาธาระณะ  ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้โอนยินยอมให้โอนได้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0507/3786 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2562 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 3.3 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่  23  
ตุลาคม 2561  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้ต าแหน่งว่าง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง  ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38   
ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ กรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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         3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ด าเนินการประกาศรับเปลี่ยนต าแหน่งรับย้าย รับ
โอนแล้ว ไม่มีผู้สมัคร จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตามประกาศ ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร มีผู้สมัครเพ่ือโอน  
จ านวน  7  ราย ดังนี ้
              3.4.1 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ                                
จ านวน  2 ต าแหน่ง 

        1)  นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น   นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
       กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

        2)  นางสาวศิรดา บุญเรือง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ 

                                    3.4.2 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ                          
จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  1) นางสาวมัลลิกา  เสมรอด  นักตรวจสอบภาษีช านาญการ 
      ส านักงานสรรพากรชลบุรี เขต 3  กรมสรรพากร 

                                    3.4.3  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ                                       
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
                                            1)  นายอนุรักษ์ กาญกาวี  ครู รับเงินเดือน คศ.1  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
                                            2)  นางอารีรัตน์ สาธาระณะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
                                                 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

       3)  นายอนิรุทธ์  ชูสาย   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   

                                     3.4.4  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
                                                -  ไม่มีผู้สมัคร   
                                     3.4.5  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ( ผอ.หน่วย)     
จ านวน  1  ต าแหน่ง  
                                                -  ไม่มีผู้สมัคร   
                                     3.4.6  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ช านาญการ                              
จ านวน  1  ต าแหน่ง 
                                               -  ไม่มีผู้สมัคร 
        3.5   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด   
        3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือรับโอนพนักงานส่วนต าบลและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้   
                                   3.6.1 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ                                
จ านวน  2 ต าแหน่ง 
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       1)  นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น   นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
       กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

        2)  นางสาวศิรดา บุญเรือง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ 

                                    3.6.2 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ                          
จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 1) นางสาวมัลลิกา  เสมรอด  นักตรวจสอบภาษีช านาญการ 
     ส านักงานสรรพากรชลบุรี เขต 3 กรมสรรพากร 

                                     3.6.3  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ                                       
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
                                                1) นายอนุรักษ์ กาญกาวี  คร ูรับเงินเดือน คศ.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร   
        3.7 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการ ต้องด าเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(ต าแหน่งประเภทวิชาการ) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานแล้วผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
 3.8  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ได้ยินยอมให้โอน  ราย  นางสาวจุรีพร  พันธ์อุ่น นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 3.9 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ได้ยินยอมให้โอน ราย นางสาวศิรดา บุญเรือง ต าแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีช านาญการ มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความจ าเป็นจะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวนทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้ 
             4.1.1  นายพิเชฐ เสน่ห์ ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการ ต าแหน่งเลขที่      
อ 28  เนื่องจากเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 
                 1) เจ้าหน้าที่นิติกร  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไม่มี 
                2) งานทางด้านวินัย และร้องทุกข์ มีจ านวนมาก 
                3) ได้มีการด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับย้าย รับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) แต่ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
                4) ตรวจสอบแล้วไม่มีบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่ง
ที่จะรับโอนจึงด าเนินการประกาศรับโอน 
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           4.1.2 นางอารีรัตน์  สาธาระณะ  ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดส านักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาด ารงต าแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4 เนื่องจากเหตุผลความเป็นจ าเป็น ดังนี้ 
                1) ได้มีการด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) แต่ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง       
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
              2) ตรวจสอบแล้วไม่มีบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่
จะรับโอนจึงด าเนินการประกาศรับโอน 
             3) บุคลากรปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
               ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์  เขต 1  ได้ พิ จารณ าแล้ ว เห็ น เป็ น ไป  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาดังนี้ 
              1. ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ  เสน่ห์ ต าแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
มาด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 28 อัตราเงินเดือน 34,680 บาท  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 2. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน  มาบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางอารีรัตน์ สาธาระณะ ต าแหน่ง
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  1  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  อ 4   
อัตราเงินเดือน 19 ,610 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
 4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                      
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนด เห็นควรเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศได้รับการ
พิจารณารับโอน นางสาวจุรีพร  พันธ์อุ่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และนางสาวศิรดา บุญเรือง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแม่นา มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณา ดังนี้ 
            5.1 อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ  เสน่ห์ ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มาด ารง
ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 28 อัตราเงินเดือน 34,680 บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
           5.2 อนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางอารีรัตน์ สาธาระณะ ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
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ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มาด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4 อัตราเงินเดือน 19,610 บาท (อัตรา
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

5.3 อนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวจุรีพร  พันธ์อุ่น นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาด ารงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 
อ 10 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

5.4 อนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวศิรดา บุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ มาด ารงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง อ 11 สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามข้อ 5.1 - 5.4 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัตริับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
  1. นายพิเชฐ  เสน่ห์ ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการ ต าแหน่งเลขที่    
อ 28 อัตราเงินเดือน 34,680 บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
            2. นางอารีรัตน์ สาธาระณะ ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 4 อัตราเงินเดือน 19,610 บาท (อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 3. นางสาวจุรีพร  พันธ์อุ่น นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    
มาด ารงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 10 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 4. นางสาวศิรดา บุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่
นา ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ มาด ารงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง    
อ 11 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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ระเบียบวาระ 6.15 ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ  
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ประสงค์ขออนุมัติ เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 1 ราย คือ 
ร้อยโทมนตรี  หนูทอง ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ในต าแหน่งเลขที่เดิม 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
                   “ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้   (1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ    
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาฯลฯ 
                    ข้อ 13 การบรรจุและแต่ งตั้ งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในจั งหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง” 
              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 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2)  “ก.ค.ศ.มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ ก.พ.ก าหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้งหรือเลื่อนและ
แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม  และในกรณีที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
ก าหนดดังกล่าว ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.(อ.ก .ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม)” 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน 2552        
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
 2.5 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลและ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ลงวันที่  21 ธันวาคม  2560 
                



๗๑ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

3.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ด าเนินคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ ต าแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่      
อ 28  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ประกาศให้ ร้อยโทมนตรี หนูทอง เป็น    
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ และสามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2  ประกาศ ณ วันที่ 28  ธันวาคม  2561 
                 3.1.2 ร้อยโทมนตรี  หนูทอง ได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้เข้ารับการ
ประเมินให้เลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เมื่อ วันที่  13  พฤษภาคม  2562 และตามมติ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 อนุมัติมอบหมายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน และได้ด าเนิน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศ ณ 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2561  ซึ่งการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560  เรื่อง  แนวทางการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ข้อ ข.(๓) คือ 
      3. คณะกรรมการประเมินผลงาน 
          3.1 ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
             1. ผอ.สพท. ระดับเชี่ยวชาญหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับเชี่ยวชาญ ในสายงาน     
ที่เก่ียวข้อง ตามท่ี ก.ค.ศ. จัดกลุ่มไว้ เป็นประธานกรรมการ 
             2. รอง ผอ.สพท. หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท. เป็นกรรมการ 
             3. ผอ.กลุ่ม/หน่วย หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  
ในสายงานที่ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ 
                              4. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ
เหมาะสม 
 3.2.3 คณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน                                
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบแล้วได้ด าเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผล
การประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน  ราย  ร้อยโทมนตรี  หนูทอง  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นิติกร ระดับช านาญการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13  พฤษภาคม  2562 
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการประเมิน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ
ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 28 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ได้ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ประเมิน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่   
อ 28 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง นิติกรระดับปฏิบัติการ ให้ด ารงต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่ อ 28 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

 



๗๓ 

ระเบียบวาระที ่6.16 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                            
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
             ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ   
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ านวน 1 อัตรา  
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
                2.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552                       
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                            
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
                2.2  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535  
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน 
                2.3  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)    
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่  10 พฤษภาคม  2556                                
เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                          
ตามมาตรา 38 ค. (2)  
                2.5  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560   
เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
                2.6  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                      
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
                2.7  ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560               
เรื่อง  แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา    
38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                                                     

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                        
ตามมาตรา 38 ค. (2) ว่าง ที่มีอัตราเงินเดือน จ านวน  1 ต าแหน่ง  คือ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ
ต าแหน่งเลขท่ี อ 26 ว่างเนื่องจาก นายวุฒิพันธ์   ฤกษ์จันทร์  นิติกรปฏิบัติการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
            3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 40 มีกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                           
จ านวน  46  ต าแหน่ง  มีผู้ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  22  คน  



๗๔ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประสงค์ขอใช้ต าแหน่งว่าง ประกาศคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) คัดเลือกโดยวิธีการ
ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หากไม่มีผู้
ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก าหนด หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
         สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต าแหน่งว่าง ด าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  ประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขออนุมัติใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ/ช านาญการต าแหน่งเลขที่ อ 26 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต าแหน่งว่าง ด าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  ประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขออนุมัติใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ/ช านาญการต าแหน่งเลขที่ อ 26  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติให้ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
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ระเบียบวาระท่ี 6.17 ขออนุมัติการใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชีอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
............................................................................................................................. .................................................... 
1.  ค าขอ    

ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัตกิารใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป  
ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวน 10 อัตรา 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จ านวน   3  ราย 
 ๑.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ านวน   3 ราย 
 ๑.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน   2 ราย 
 ๑.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต 40   จ านวน   2 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๒.๑  มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/462 ลงวันที ่ 17 กรกฎาคม 2560                    
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
              2.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
 2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/95 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
 2.7 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 3910 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 
 2.8 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   3.1  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีประกาศ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561      
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ผู้สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถด าเนินการขอใช้บัญชีจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้วปรากฏว่ามีต าแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชีดังนี้ 

 1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 45 
                ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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 1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 46 
                ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          1.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 48 

                          ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถด าเนินการขอใช้บัญชีจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้ว ปรากฏว่ามีต าแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชี คือ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญการ
งาน 3 อัตรา (ต าแหน่งเลขที่ อ6, อ7 และ อ29) เนื่องจากได้ด าเนินการประกาศสรรหาแล้ว 1 ครั้ง แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคลากรปฏิบัติงานครบตามต าแหน่งว่าง และเกิดประโยชน์แก่ราชการ               
จึงเห็นสมควรขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 6 
        ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ  
 1.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 7  
         ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ  
 1.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 29  
         ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  

  3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถด าเนินการขอใช้บัญชีจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้วปรากฏว่ามีต าแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชีดังนี้ 

 1.1 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 2 
                 ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ 
 1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 38 
                 ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 

 3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่สามารถด าเนินการขอใช้บัญชีจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วปรากฏว่ามีต าแหน่งว่างที่ควรขอใช้บัญชีดังนี้ 

 1.1 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 40 
          1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 41 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาแล้วเพ่ือให้การบริหารงานราชการ เป็นไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานราชการ จึงเห็นควรขออนุมัติการใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 10 อัตรา 
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๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติการใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 10 อัตรา 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติการใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่จะน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 10 อัตรา โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

8.  มติที่ประชุม :  อนุมัตใิห้น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได ้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 และมัธยมศึกษา เขต 40  จ านวน  10  อัตรา  ดงันี้ 

1. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 45 
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สังกัด สพป.พช.1 

2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 46 
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สังกัด สพป.พช.1 

3. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 48 
ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกดั สพป.พช.1  

4. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 6 
ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ  สังกัด สพป.พช.2  

5. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 7  
ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ  สังกัด สพป.พช.2  

6. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 29  
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  สังกัด สพป.พช.2 

7. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 2  
ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ  สังกัด สพป.พช.3 



๗๘ 

8. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 38 
ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน  สังกัด สพป.พช.3 

9. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 40 สังกัด สพม.40 
10. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 41 สังกัด สพม.40 

 

 

 



๗๙ 

 ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที่ ๖.18 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการต่างสถานศึกษา กรณีขัดแย้งกับสถานศึกษาและถูกร้องเรียนให้
ย้ายออกจากพื้นที่  และ ระเบียบวาระที่ 6.19 การพิจารณาคดีปกครอง ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม(ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม 
หลังจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
  
 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ) และ รายงานการประชุมเล่มที่ 3 (ลับ) 
 
  



๘๐ 

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

เลิกประชุมเวลา    15.30 น. 
      

     ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางชาลิตา  กระต่ายทอง) 
                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                                

     ลงชื่อ          
         (นางสายชล  สังขพันธ์) 
                                                              ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             
     ว่าที่พันตรี         
         (ประหยัด  แก่นชา) 
                     รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                    ผูช้่วยเลขานุการ 
           

          
  

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายภูวนาท  มูลเขียน)               
                        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                           กรรมการและเลขานุการ 
 
 


