
 

 
 

รายงานการประชุม  
การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ครั้งที่   1   /  2559 
เมื่อวันท่ี  1  เมษายน  2559 

เวลา  09.00 น.  
ณ ห้องประชุม AOC  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานการประชุม  
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่   1   /  2559 
เมื่อวันที่  1  เมษายน   2559   เวลา  09.00   น.  

ณ  ห้องประชุม AOC  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม  
 1.  นายธวัช   กงเติม    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
                                                    เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.  นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
     เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  4.  นางสุริชา  ชาติสุทธ ิ  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 5.  รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 6.  นายนิคม  เขียวฉ่ า  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 7.  นายวุฒิพงศ์  เพชรกันหา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 8.  นายเฉลิมชัย   ชั้วเจริญ รอง ผอ.สพม.40  แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                    มัธยมศึกษา เขต 40 
 9.  นายธานินทร์  ศรีชมภู           ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 10.  นายชาย  มะลิลา  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                                    ตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 11. นายสุรศักดิ์  พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
                                                    เพชรบูรณ ์   
 12. นายเอนก  การกิ่งไพร ศึกษานิเทศก์  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  แทนนายกเทศมนตรี 
                                                    เมืองเพชรบูรณ์ 
 13. นายกานต์  สอนอยู่กลาง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  14. นายนิคม  เหลืองทองค า รอง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  แทน 
                                                    ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์   
 15. นายสุชัดร์  จันทรัตน์  รอง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  แทน  ผอ.โรงเรียน 
                                                    โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
 16. นายบุญส่ง  เชื้อสุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แทน 
                                                    ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    
ผู้ไม่มาประชุม  
 1.  นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก                     ติดราชการ 
          2.  ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านโป่งตะแบก   ติดราชการ 
 
                                                                                                        / ผู้เข้าร่วม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
           1.  นางสุพัตรา  คงศิริกร  ผู้อ านวยการส่วนช่วยอ านวยการ  สพป.พช.1 
 2.  นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพป.พช.1 
 3.  นางสาวจิราพร  สังข์ทอง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.1 
 4.  นางสาวจ าลอง  พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ สพป.พช.1 
 5.  นายมนตรี  ช่วยพยุง  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ สพป.พช.1 
 6.  นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.พช.1 
 7.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  สพป.พช.1 
 8. นางอารีย์  ค ามาตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พช.1 
 9. นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.พช.1 
 10. นางสุนันท์   บัวเทศ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช. 3 
 11. นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ สพป.พช.3 
 12. นางสาววิจินต์  ตั้งวงศ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  สพป.พช.3 
 13. นายธานี  ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.40 
 14. นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพม.40 
 15. นายศุภชัย  รักวิชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ สพม.40 
 16. นางอัมพร  เกลี้ยงประดับ นักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการ สพม.40 
 17. นางสาวนงนุช  ลาค า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช. 2 
 18. นางแพรวพรรณ  แก้วยม นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ สพป.พช.2 
 19. นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.พช.2 
 20. นางชื่นจิต  เดชรักษา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.พช.2 
          21. นางสาวจุฑากุล  วุฒิยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.พช.2 
 22. นายบุญโยม  เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ  สพป.พช.1 
 23. นางลัดดา  พรหมเศรณีย์ นิติกร   สพป.พช.1 
 24. นางชุติกาญจน์  แตงใหญ่ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  สพป.พช.1 
เริ่มประชุมเวลา    09.30    น. 
 ประธานที่ประชุม โดยนายธวัช  กงเติม  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ปี 2559 ในการนี้ 
เราซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ที่จะส่งให้
เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
                                                                                                 / ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม  2559   
ดังรายละเอียดตาม  เอกสารประกอบหมายเลข 1 

      ที่ประชุมรับทราบ              
                           
 4.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  เรื่อง การบริหาร    
       ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21  มีนาคม  2559  
       ดังรายละเอียดตาม  เอกสารประกอบหมายเลข 2 

                                ทีป่ระชุมรับทราบ              
               
                          4.3 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 406/2559  เรื่อง  แต่งตั้ง 
                                ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด  ลงวันที่ 25  มีนาคม  2559 
                                จังหวัดเพชรบูรณ์   คือ  นายธวัช   กงเติม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด 
                                เพชรบูรณ์   ดังรายละเอียดตาม  เอกสารประกอบหมายเลข 3 
                                ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

                       4.4  ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 407/2559  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการ   
         ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด  ลงวันที่ 25  มีนาคม  2559 

จังหวัดเพชรบูรณ์   คือ  นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์    ดังรายละเอียดตาม  เอกสารประกอบหมายเลข 4 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

                              4.5 ร่าง  วิเคราะห์โครงสร้างระบบการบริหารราชการของส านักงานศึกษาธิการ 
                                   จังหวัดเพชรบูรณ์  ดังรายละเอียดตาม  เอกสารประกอบหมายเลข 5 
                                   ที่ประชุมรับทราบ  

                                                                                      /  4.6  องค์คณะ ... 
 
 



                                                                    4 
                               4.6 องค์คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ อ านาจหน้าที่ของ กศจ.  และ อกศจ. 

                               ดังนี้ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.พช.) 
--------------------- 

      องค์คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
      โดยต าแหน่ง 
1.  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์    ประธานกรรมการ 
2.  นายพิษณุ   ตุลสุข  ศึกษาธิการภาค 17   รองประธานกรรมการ 
3.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กรรมการ 
4.  ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     กรรมการ 
5.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
6.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
7.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
8.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ 
9.  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 
10. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์      กรรมการ 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
12. ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 
14. วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์      กรรมการ 
       โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
15. ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น (1)                                            กรรมการ 
16. ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น (2)     กรรมการ 
17. ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น (1)     กรรมการ 
18. ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น (2)                   กรรมการ 
19. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย      กรรมการ 
20. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
21. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น ๆ       กรรมการ 
      โดยต าแหน่ง 
22. นายธวัช  กงเติม   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                                    / อ านาจหน้าที่ ... 
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อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์(กศจ.พช.) 

--------------------------------------- 
อ านาจหน้าที่ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 7 ส่ัง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีอ านาจรับโอน        
ตาม ข้อ 2 (4) (5) และให้มีอ านาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  
  1. ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา        
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด 
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
ในจังหวัด 
  4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือใช้อ านาจ               
ตามข้อ 2 (4) 
  5. ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  6. วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ           
ให้แก่สถานศึกษา 
  7. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค             
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจ าเป็น 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่ท่ีได้รับโอน  จาก  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)  ตามมาตรา 23  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   ดังต่อไปนี้ 
             1.  พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง                  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  
             2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             3.  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา           
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                                                                                / 4. พิจารณา ... 
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             4.  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ             
การร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้                
                     5.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ  
คุณธรรมการจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           6.  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     7.  จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     8.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.  
                     9.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่                     
ในอ านาจ และหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา  
                     10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือ                             
ตามท่ี ก.ค.ศ.  มอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่ท่ีได้รับโอน  จาก  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) ดังต่อไปนี้ 
  1.  บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   มาตรา 5,7    และมาตรา 12  

     1.1 ก ากับ  ดูแล  จัดตั้ง    รวม   หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

     1.2 ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

     1.3 ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

     1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย             
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     1.5 ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาส     
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก
ทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

     1.6 ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 

     1.7 จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษา ภาคบังคับด้วย รูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือใดตามความจ าเป็น            
เพ่ือประกันโอกาส และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
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         2.  บทบาทตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 

34 และมาตรา 45 (6) 
     2.1  ก าหนดระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
     2.2 พิจารณาออกระเบียบการมอบอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่าให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ปฏิบัติราชการแทน 
         3.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน                 

เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 2 
    ให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการแบ่งส่วนภายในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน 
                    4.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ   คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์   วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 วรรค 2 (3) และข้อ 9 
                         พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ้นจากต าแหน่ง เพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
          5.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
      พิจารณาให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
          6.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 3 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
ข้อ 3  วรรค 2 ข้อ 4 วรรคท้าย 
     6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารบุคคลของส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารทั่วไปของส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.5 รับทราบรายงานกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่ 1 น าเอารายวิชาพิเศษมาเพ่ิมหรือ         
ปรับใช้  ในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                                                      / คณะอนุกรรมการ...                                                                
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คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.พช.) 

--------------------- 
องค์คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
1.  บุคคลซึ่ง กศจ.แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ.        ประธานอนุกรรมการ 
2.  บุคคลซึ่ง กศจ.แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ.         อนุกรรมการ 
3.  บุคคลซึ่ง กศจ.แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ.         อนุกรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ.แต่งตั้ง(1)  อนุกรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ.แต่งตั้ง(2)  อนุกรรมการ 
6.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ.แต่งตั้ง  (1)                                                                       อนุกรรมการ 
7.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ.แต่งตั้ง  (2)                                                                       อนุกรรมการ 
8.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ.แต่งตั้ง  (3)                                                                       อนุกรรมการ 
9.  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก  กศจ.พช. ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

ที่ประชุมรับทราบ 
                               4.7 บทบาทหน้าที่เดิมของ  อ.ก.ค.ศ.   และ ก.พ.ท.  ดังนี้ 
อ านาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา) 
 1.  พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง                  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  
             2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             3.  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา               
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             4.  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ  การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้                

                     5.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ  
คุณธรรมการจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           6.  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     7.  จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
                                                                                   /  8.  จัดท ารายงาน ... 
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                     8.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.  
                     9.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่                     
ในอ านาจ และหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา  
                     10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามท่ี ก.ค.ศ. 
  มอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.) ดังต่อไปนี้ 
  1.  บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   มาตรา 5,7    และมาตรา 12  

     1.1 ก ากับ  ดูแล  จัดตั้ง    รวม   หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

     1.2 ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

     1.3 ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

     1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

     1.5 ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาส 
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก
ทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

     1.6 ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ   อายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีท่ีสิบ
หกได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 

     1.7 จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษา ภาคบังคับด้วย รูปแบบและ
วิธีการทีเ่หมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือใดตามความจ าเป็น            
เพ่ือประกันโอกาส และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

         2.  บทบาทตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 
34 และมาตรา 45 (6) 

     2.1  ก าหนดระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

     2.2 พิจารณาออกระเบียบการมอบอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ปฏิบัติราชการแทน 

 
                                                                                         /3.  บทบาท ... 
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         3.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 5 วรรค 2 
    ให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการแบ่งส่วนภายในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน 
                    4.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 วรรค 2 (3) และข้อ 9 
                         พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ้นจากต าแหน่ง เพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
          5.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
      พิจารณาให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
          6.  บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 3 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
ข้อ 3  วรรค 2 ข้อ 4 วรรคท้าย 
     6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารบุคคลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารทั่วไปของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
     6.5 รับทราบรายงานกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่ 1 น าเอารายวิชาพิเศษมาเพ่ิมหรือปรับใช้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

                               4.8. ที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
                                     เลขที่  68–69  หมู่ 11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
                                     หมายเลขโทรศัพท์   056-737079 

โทรสาร 056-737075                                                                                                                              
                                                                                                  / ส านักงาน ... 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

--------------------------- 
 
อ านาจหน้าที่ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 4 ส่ัง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 

             ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

     (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ                       
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มอบหมาย 
              (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
              (3) สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน            
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
              (4) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
              (5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 

ที่ประชุมรับทราบ 
                    -  ที่ประชุม  โดยนายกานต์  สอนอยู่กลาง   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้สอบถามถึงโครงสร้างการบังคับบัญชาในรูปแบบใหม่   
                       ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน และเมื่อมีค าสั่งเพ่ิมเติม
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

                     -  ที่ประชุม  โดยนายสุรศักดิ์  พงษ์สิทธิศักดิ์  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ไดเ้สนอให้มีการเสนอผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ไว้ใน กศจ.   
                        ประธานที่ประชุม  รับไว้เสนอ สป.ศธ. พิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
                                                                                       /   ระเบียบวาระท่ี 5 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดท าระเบียบวาระการประชุม กศจ. และการเตรียมวาระการประชุมในท่ี
ประชุม กศจ.  ของแต่ละหน่วยงาน   

ความเห็นของหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้ 
  1. การเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุม กศจ. ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีรูปแบบการเสนอ 
กศจ.ในรูปแบบเดียวกัน โดยใช้รูปแบบระเบียบวาระการประชุมของ กคศ. ในแต่ละเรื่อง 
เรื่องละ 6 ประเด็น ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง /ระเบียบกฎหมาย/รายละเอียด
ประกอบการพิจารณา / ความเห็นของหน่วยงาน / ประเด็นที่เสนอ / ใช้ตัวเลขไทย  
การจัดล าดับข้อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 2. การเสนอเรื่องเพ่ือให้ กศจ.พิจารณา ในการเสนอ ให้เสนอเป็นเรื่องๆ  
ทั้ง 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานการศึกษาอ่ืน เป็นรูปเล่มให้พร้อมไฟล์
เอกสาร ให้เรียบร้อย ในการนี้จะมีการประชุม กศจ. เดือนละ 1 ครั้ง ประมาณวันที่ 20 
ของทุกเดือน  ส าหรับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนที่จะน าเรื่องเข้าท่ีประชุม กศจ. ให้ด าเนิน
ก่อนการประชุม 5 วัน ส าหรับในคราวประชุม กศจ./อกศจ. ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆ/
ผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอและตอบข้อซักถาม  
           3. ที่ประชุม  รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ได้น าเสนอให้ เจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กศจ. เนื่องจากหัวหน้า
หน่วยงานไม่อาจทราบรายละเอียดข้อสงสัยในบางเรื่อง 
          4. ที่ประชุม  นายธานี   ชาตินันทน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              
สพม.40  ได้น าเสนอว่า  ก่อนการประชุม 1 วัน ผู้ที่เสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม กศจ. 
ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องและจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   
 1. การเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุม กศจ. ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีรูปแบบการเสนอ 
กศจ.ในรูปแบบเดียวกัน โดยใช้รูปแบบระเบียบวาระการประชุมของ กคศ.  
          2. การเสนอ ให้เสนอเป็นเรื่องๆ ทั้ง 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงาน
การศึกษาอ่ืน เป็นรูปเล่มให้พร้อมไฟล์เอกสาร ให้เรียบร้อย ส าหรับหน่วยงาน ที่จะน าเรื่อง
เข้าท่ีประชุม กศจ. ให้ด าเนินก่อนการประชุม 5 วัน และก่อนการประชุม 1 วัน  
ผู้ที่เสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม กศจ. ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องและจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม 
          3. ในคราวประชุม กศจ./อกศจ. ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆ/ผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วม
ประชุมด้วยเพื่อน าเสนอและตอบข้อซักถาม 
  4.  ก าหนดปฏิทินการประชุม กศจ. เดือนละ 1 ครั้ง ประมาณวันที่ 20  
ของทุกเดือน   
 
                                                                  / 5.2  การจัดท า ... 
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5.2 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของแต่ละหน่วยงานการศึกษา 
มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานของการบริหารงานบุคคล               
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ในการประชุม กศจ.   
 2. ในส่วนของการบริหารงานบุคคลที่นอกเหนือจากปฏิทินหรืออ่ืนๆ ให้แจ้ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 

5.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานด้านนโยบายและแผน ของแต่ละหน่วยงาน
การศึกษา 

มติที่ประชุมเห็นชอบ  ดังนี้ 
 1. งานตามภารกิจหน้าที่ มีภารกิจที่ต้องด าเนินการเป็นประจ าที่สามารถ
ก าหนดปฏิทินได้ เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใน
ส่วนของด้านอ่ืนๆ เช่น ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ที่ต้องด าเนินการเป็นครั้งคราว เป็นต้น 
 2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีงานบางส่วน ที่อาจก าหนดล่วงหน้าได้ เรื่อง
ส าคัญที่จะต้องน าเสนอ กศจ. เช่น การรับนักเรียน การเข้าศึกษาต่อในการศึกษาภาค
บังคับ แผนการรับนักเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
 3. การใช้เงินเหลือจ่าย ตามที่ส านักงบประมาณแจ้งมาแล้วนั้น/เรื่องอ่ืนๆ         
ที่ผ่านกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเรื่องที่ด าเนินการไปแล้ว คราวสมัยประชุม
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้น าเสนอที่ประชุม กศจ. ทราบ 
 4. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา แจ้งในวาระเพ่ือทราบในที่ประชุม กศจ.  
 5. ค าสั่ง คสช. ได้โอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด สช. ไปร่วมกับ สังกัด
อาชีวศึกษา 
 

5.4 การบริหารงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5.4.1  การจัดท าแผนงาน 

มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
              (1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(Agenda) จ านวน 11 ข้อ และภารกิจงาน
ในหน้าที่ (Function) จ านวน 8 ข้อ  
     (2) แบบแผนการด าเนินงาน เรื่องละ 1 แผ่น ตามหัวข้อเรื่องในข้อ (1)             
ในส่วนของภารกิจงานในหน้าที่ (Function) เช่น ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนจังหวัด ให้แต่
ละเขตท าในส่วนของตนเอง และจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
   

5.4.2  การรายงานผลการด าเนินงาน 
มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้รายงานทุกเดือน วันที่ 15 ของเดือน ก่อนเข้าประชุม กศจ. 5 วัน  
เอกสารประกอบหมายเลข  6 
                                                             / 5.4.3  การสร้างคลังข้อมูล ... 
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                                    5.4.3 การสร้างคลังข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการ 
                                            (1) ด้านปัจจัย (4Ms)   อาทิ   บุคลากร  สถานศึกษา ฯ 
                                            (2) กระบวนการ   อาทิ  นโยบาย Best Practices 
                                            (3) ด้านผลผลิต อาทิ NT,O-NET,V-net , N-Net การได้รับรางวัลต่าง ๆ                 
                              มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พช.1 ออกแบบและจัดเก็บ 
                               ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด และขอความร่วมมือสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา                                                
                               ในการให้ข้อมูล  

 

    5.4.4  การจัดเตรียมสถานที่ท างานชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 ดังรายละเอียดตาม  เอกสารประกอบหมายเลข 7 
ความเห็นหน่วยงานทางการศึกษา  
- ที่ประชุม  นางสุริชา  ชาติสทุธิ  รอง ผอ.สพป.พช.1 ได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์  
  ประสานงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
มติที่ประชุมเห็นชอบ  ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และให้หน่วยงานทางการศึกษาและแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 
เพ่ือติดต่อสื่อสารตามแบบเสนอรายชื่อประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งให้ สพป.พช1  
วันที่ 5 เมษายน 2559  ในส่วนของฝ่ายก ากับติดตามขอให้ รอง ผอ.สพป.พช.1และผอ.
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พช.1 เป็นผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวม   ส าหรับช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทางการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้จัดเตรียมไว้  คือ  ระบบสังคมออนไลน์  เว็บไซต์ของ สพป.พช.1 , Smart Obec   
และ E-mail     
มติที่ประชุมเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
            ประธานที่ประชุม ขอบคุณ หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย ที่ให้               
                                ความร่วมมือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 

                                ทีป่ระชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

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

                                                                                        
                                                            (นางชุตกิาญจน์  แตงใหญ่)     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 
 

                                                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                           (นายสมบูรณ์    เกียรติบัณฑิต) 
                                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
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ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ 

สถานศกึษา

ปฐมวยั 

สถานศกึษา

เอกชน 

สถานศกึษา

ประถมศกึษา 

สถานศกึษา

มธัยมศกึษา 

สถานศกึษา 

กศน. 

สถานศกึษา

อาชีวศกึษา 

สถานศกึษา

การศกึษา

พิเศษ 

ร.ร. สงักดั 

อปท. 

ร.ร.สงักดั 

ตชด. 

ผอ.สพป.พช.1 
ผอ.สพป.พช.2 
ผอ.สพป.พช.3 

ผอ.สพม.40 

ผอ.กศน.จ. 

ประธาน

อาชีวศกึษา

จงัหวดัฯ 

ผ.อ.ศนูย์การศึกษา
พิเศษฯ 

ผ.อ.ร.ร.ราชประชา
นเุคราะห์ 57 

ผ.อ.ร.ร.โสตศึกษา
จงัหวดัฯ 

ประธาน

การศกึษา

เอกชนจงัหวดัฯ 

นายกเทศมนตรี

เมืองเพชรบรูณ์ 

นายกเทศมนตรี

เมืองหลม่สกั 

อบจ. 

ผอ.ร.ร.ตชด. 

บ้านโป่งตะแบก 

คณะกรรมการ

ศกึษาธิการจงัหวดั

เพชรบรูณ์ 

สพป.พช. สพม. 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ศึกษาธิการภาค  17 

ส านักงานศึกษาธิการภาค  17   
(5 จังหวดั   ตาก  พิษณุโลก     สุโขทัย    เพชรบูรณ์  อุตรดติถ์) 

  ร่าง       วิเคราะห์โครงสร้างส านักงาน เอกสารประกอบหมายเลข  5 



แผนการด าเนนิงานขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 

หน่วยงาน....................................................................................................ส่วนราชการ..............................................................................  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มนโยบายและแผน       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

 

1. ชื่องาน นโยบาย /ภารกิจ  
2. กิจกรรมส าคัญ 

2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. การปฏิบัติการระยะ 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 59) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย.59  บรรลุเป้าหมาย 

ลงช่ือ..........................................ผูร้ับผิดชอบ 
       (                                ) 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้ านวยการกลุม่    
       (                                ) 

ลงช่ือ..........................................หวัหน้าหน่วยงาน        
     (                                ) 

       

เอกสารประกอบหมายเลข  6 



แบบรายงานขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 
หน่วยงาน....................................................................................................ส่วนราชการ..............................................................................  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มนโยบายและแผน       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

ประจ าเดือน....................................พ.ศ. 2559 

1. ชื่องาน นโยบาย /ภารกิจ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..  
2. กิจกรรมส าคัญ 

2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ผลการด าเนินการ    บรรลุเป้าหมาย       ยังไม่บรรลุเป้าหมาย      
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

  1. 
  2. 
  3. 
  ฯลฯ 

  1. 
  2. 
  3. 

ฯลฯ 
4. ปัญหา/อุปสรรค/วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 

ฯลฯ 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 

ฯลฯ 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 

ฯลฯ 
 

ลงช่ือ..........................................ผูร้ับผิดชอบ 
       (                                ) 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้ านวยการกลุม่    
       (                                ) 

ลงช่ือ..........................................หวัหน้าหน่วยงาน        
     (                                ) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างโครงสร้างคณะท างานช่ัวคราวส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั

เพชรบูรณ์ 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบรูณ์  

ศึกษาธิการจงัหวดั 

รองศึกษาธิการจงัหวดั 

กลุม่งานเลขานุการ  กศจ.พช. 

สพป.พช. 1 สพป.พช. 3 สพม. 40 สพป.พช. 2 

หน่วยงาน สถานศึกษาอืน่ๆ 

กลุม่งานเลขานุการระดบัเขตพื้นที่ 

หรือผูป้ระสานงาน 

บทบาทหนา้ที่และคณุสมบตัขิองผูป้ระสานงาน 

 บทบาทหนา้ที่   ผูป้ระสานงาน ขอ้มูลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัเขตพื้นที่ของตนเอง  ตรวจสอบ กล ัน่กรองขอ้มูล ยนืยนั ความถกูตอ้ง ตดิตามขอ้มูล และอ านวยการ ประสานงานกบัคณะท างาน ชัว่คราวของกลุม่งานเลขานุการ 

กศจ. โดยใหง้านส าเร็จลลุว่งตามเวลาที่ก าหนด 

คุณสมบตั ิเป็นขา้ราชการที่มีความรูค้วามสามารถ มีการตดัสนิใจแกป้ญัหาใช ้ICTได ้ท าใหเ้กดิประโยชน์ตอ่ทางราชการตามระเบยีบที่ปฏบิตั ิมีความรบัผิดชอบสูง มุ่งม ัน่ เสยีสละเพื่อใหง้านส าเรจ็เรียบรอ้ย ตามก าหนดเวลา 

 

คณะท างานฝ่ายต่างๆ 1. ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์2.ฝ่ายการเงนิ 3.ฝ่ายนโยบายแผนและรายงานผล 4.ฝ่ายวชิาการ 5.ฝ่าย

บรหิารงานบุคคล 6. ฝ่ายสง่เสริมการศึกษารฐั/เอกชน 7.ฝ่ายคลงัขอ้มลูและสารสนเทศ 8.ฝ่ายก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 

หมายเหต ุ บทบาทหนา้ที่ จะถกูก าหนดอกีคร ัง้นอกเหนือจากที่ปฏบิตังิานตามภารกจิของกลุ่มในระดบัเขตพื้นที่ กรณีที่

ก าหนดฝ่ายใหม่ เช่น ประชาสมัพนัธ,์คลงัขอ้มลูสารสนเทศ,ก ากบัติดตามตรวจสอบ,เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิงาน กศจ 

ในสว่นของหน่วยงานสถานศึกษา

อืน่ๆ ขอใหเ้สนอรายช่ือเพื่อแตง่ต ัง้

เป็นผูป้ระสานงานในสว่นของ

หน่วยงาน สถานศึกษานั้น 

ทกุหน่วยเสนอ

ช่ือเพื่อแตง่ต ัง้ 

เอกสารประกอบหมายเลข  7 



 



 
 
 


