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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 
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4.2 รายงานข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับทราบ และให้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือ

พิจารณาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการขอใช้
ประโยชน์ การส่งคืนพ้ืนที่ของสถานศึกษาที่เลิก 
ระหว่าง สถานศึกษาที่เลิก  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุ ก เขต หน่ วยงานท้องถิ่นหรือ
ห น่ ว ย งาน ผู้ ข อ ใช้ ป ระ โยช น์ พ้ื น ที่  แ ล ะ
ส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์   

4.3 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานอื่น 

รับทราบ 

4.4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

รับทราบ 

4.5 รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ รับทราบ 
4.6 การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รับทราบ 

4.7 รับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบยีบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547 

รับทราบ 

4.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรยีน สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 
2562 ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

รับทราบ 

5.1 (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ กษ า จั งห วัด
เพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ 

5.2 การเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) 
ปีการศึกษา 2562 

1) เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เปิดสถานศึกษาที่เคยรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1  
(3 ปีบริบูรณ์) เดิมเปิดอยู่แล้วในปีการศึกษา 
2560 และปีการศึกษา 2561 ตามเสนอ 
2 ) เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น กั บ ค ว าม เห็ น ข อ ง
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสถานศึกษารับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
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  2.1 ไม่เห็นชอบ  ให้โรงเรียนบ้านทรัพย์
สว่าง  ต าบลน้ าหนาว  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัด
เพชรบูรณ์  เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 
2562 เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาขององค์การบริห ารส่ วนต าบล      
น้ าหนาว 

2.2 เห็นชอบ  ให้โรงเรียนบ้านห้วยลาด  
ต าบลหลักด่าน  อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัด
เพชรบูรณ์ เปิดสถานศึกษารับนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 อายุ (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 
2562 

5.3 โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตก
หล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 

1) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการช่วยเหลือการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นใน
รูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2) ให้ส านักงาน กศน. ด าเนินการจัดประชุม 
กศน.อ าเภอ ,ต าบล และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วม  เพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือฯ 
ร่ ว ม กั น  โด ยมี ท่ าน ผู้ ว่ า ร าชก ารจั งห วั ด
เพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในวันที่ 3  พฤษภาคม 
2562 

5.4 ขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
บ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 3 
ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้จัดการศึกษาโดย  นางพรพิศ  ฉิมนันท์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

อนุมัติยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
บ้านเรียนบุตตะพรม ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 3 
ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้จัดการศึกษาโดย นางพรพิศ  ฉิมนันท ์สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ตามเสนอ 

6.1 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ ด้านที่  ๑ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ 
ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้าน
ผลการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ราย 
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6.2 ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มวีิทยฐานะ       
ครชู านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ จ านวน  20  ราย 

6.3 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

อนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 
จ านวน 5 ราย 

6.4 ขออนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา    
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 
2 ด้านความรู้ความสามารถ จ านวน 29 ราย 

6.5 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2  เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  29 ราย 

6.6 ขออนุมัติ ผลการประเมิน ด้านที่  3  ผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ เลื่ อ น ให้ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ 

1) อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินเป็น
วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ 

- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน  2 ราย 
- อนุมัติ ให้ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ    

ครั้งที่  1 จ านวน 6  ราย 
- อนุมัติ ให้ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ    

ครั้งที่ 2 จ านวน  1  ราย 
- ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ       
  จ านวน  1  ราย 

๒ ) อนุ มั ติ ให้ ผู้ ผ่ านการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจาก
วิทยฐานะช านาญการ เป็ นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน (ด้ านที่  ๓ ) 
จ านวน  2 ราย 
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6.7 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการ กรณีด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี) 
(ประเมินด้าน ๑, ๒ และ ๓) 
 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการ  กรณีด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 2 ปี) (ประเมิน
ด้าน ๑, ๒ และ ๓) จ านวน 1 ราย คือ นางสาว  
ธาราลักษณ์  ศรีสุข  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านรังย้อย 

6.8 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรณีด ารง
ต าแหน่ งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไม่ เป็น ไปตามหลัก เกณ ฑ์  ที่  กคศ. ก าหนด      
(ไม่ครบ 2 ปี) (ประเมินด้าน ๑, และ 2) 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรณีด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ที่  กคศ. ก าหนด (ไม่ครบ 2  ปี ) 
(ประเมินด้าน ๑ , และ 2) จ านวน 1 ราย คือ 
นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง 

๖.9 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

อนุมัติแต่งตั้ง นางอัญชลี นากแก้ว เลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน    
ก.ค.ศ. ที่  ศธ0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2556 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559    
และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๖.10 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ของผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อน  
เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

1) เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ราย นางสาว
นิตยา น้อยนันท ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
2) อนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ แทน กศจ. เมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานให้ทราบ 



๗ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

6.11 ขออนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

 

อนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ ไม่ก่อนวันที่ส่ง 
ผลงาน จ านวน 1 ราย คือ นางสุจิตรา สุทธสอน  
ต าแหนงครู โรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน 

6.12 ขออนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

อนุมัตแิต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ           
ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน จ านวน 1 ราย คือ นาง
เยาวลักษณ์  ช่างไม้ ต าแหน่งครู โรงเรียนบึงสาม
พันวิทยาคม  อ าเภอบึงสามพัน 

6.13 ขออนุมัติแก้ไขและเพ่ิมเติมรายการในทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 

อนุมัตใิห้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการแก้ไขและ
เพ่ิมเติม รายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ 
ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ราย  นายรักษพล ธาราสุข ต าแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร อ าเภอศรีเทพ 
ตามเสนอ 

6.14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ขอระงับย้าย 

ไม่อนุมัติให้ระงับการย้าย โดยให้เดินทางมา
รายงานตัวปฏิบัติราชการตามค าสั่ง และหากผู้ยื่น  
ค าร้องมีความประสงค์จะขอช่วยรายการ ให้ยื่น
หนังสือผ่านต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด 

6.15 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ ์ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนักวิชาการ
พัสดุ) ตามผลการคัดเลือก 

1) อนุมัติแต่ งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  ๓๘ ค. (๒) ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ/ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ตามผลการคัดเลือก ต าแหน่งเลขที่ อ 16 จ านวน 
1 ราย คือ นางเนตรนภา  สี อ่อน  ต าแหน่ ง     
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 6 
2) อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 6 ที่ว่าง
ในครั้งนี้ ใช้ในการสรรหาในคราวต่อไป 
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6.16 ขออนุมัติ รับย้าย /รับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และข้าราช 
การพลเรือน เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ 
ค.(๒) ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

- อนุมัติรับย้าย/รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จ านวน 2 อัตรา คือ 
  1) รับย้าย ราย นายอนวัฒน์  แก้วขุนทด ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
  ๒) รับย้ายโอน นางอรพรรณ   กึนสี  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ สถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
- อนุมัตใิห้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

6.17 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง 
ต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือ
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อ
รับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย 
และ รับโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
และย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตาม 
มาตรา 38 ค. (2) 

1) อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่ อ 29 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     กรณีมีต าแหน่งว่างจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น หรือ ใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี)    
2) อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต าแหน่ง
ว่าง ด าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และรับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 5 ต าแหน่ง 
3) การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกรณีต้องเป็นไปตาม     
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตามแนวทางที่ กศจ.เพชรบูรณ์ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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6.18 ขอความเห็นชอบการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา    
38 ค.(2) ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2562) 
 

 1) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
ประจ าปี  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ัง 4 เขต   
 2) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีค าสั่งรับ
ย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลังวันที่  1 มีนาคม 2562 ตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
 3) อนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  
พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิด
ความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
หรือกรณีที่มีการสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.
เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตราเงินเดือนให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

6.19 ขอความเห็นชอบการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                          
ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) 
 
 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ทบทวนการด าเนินการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และตามแนว
ปฏิบัติที่ สพฐ.ก าหนด และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

6.20 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้
ผ่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบที่ ๒ 

อนุมัตบิรรจุและแต่งตั้ง นายมาทวีย์ บัวทอง ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 
๕๔ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านซับอีลุม อ าเภอวิเชียรบุรี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  ตาม
เสนอ 
 

6.21 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามประกาศ 
กศจ. เพชรบูรณ์                            
 

๑) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม
ประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 81  ราย 
๒) อนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
    ๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ. 
เพชรบูรณ์ กรณีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว
ไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุ      
ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในล าดับถัดไป 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

   ๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ข้ าราชการครู และบุ คล ากรทางการศึ กษ า                  
อยู่ก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                      
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จ 
   2.3 กรณีท่ีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
ของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.
อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๒.4 ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็น
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย 
   2.5 ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราช 
การครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 

 

มติที่ประชุม :  ได้พิจารณาแล้วและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖2  เมื่อวันที่  24  เมษายน  ๒๕๖2 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓.1  ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2562) ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
             1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     จ านวน 1,281 คน 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  1,277 คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน 4 คน 
             1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     จ านวน  1,375 ราย 
   กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  1,372 คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน 3 คน 
             1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     จ านวน ๑,๘๐๐ ราย 
  กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  ๑,๗๙๙ คน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน ๑ คน 
             1.4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                จ านวน 1,582 ราย 
                      กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2  และ คศ.3 
                                   จ านวน  1,577 คน 
   กลุม่ที่ 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5   จ านวน 5 คน 

 2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
      “ข้อ 8 (1) ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าการศึกษาชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ” 
   2.2 มาตรา 23 (3) และมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2547  
  “มาตรา 23  ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) มีอ านาจและ
หน้าที่   (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
                2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561”  
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        2.4 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 8067  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การก าหนดจ านวน
ครั้งของการลาและการมาท างานสาย  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561                     
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562                   
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.ก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 
                2.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562                       
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
                 2.9 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว672 ลงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 ฯลฯ 
                      “ข้อ 10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท.ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ.ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ” 
      2.8 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692          
ลงวันที่  12 มีนาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า          
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561   
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ตามปฏิทินที่ก าหนด และส านักงาน ก.ค.ศ.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แจ้งข้าราชการในสังกัดให้ใช้แบบบันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  
      3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าข้อมูลการนับจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562  และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกรอกแบบรายงานข้อมูลการนับมีตัว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  ลงในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศ  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
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                           “ข้อ 8.1  การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน   
                                 กลุ่มท่ี 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
           ข้อ 8.2  การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 8.1 ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม 
                 กลุ่มท่ี 1  รอง ผอ.สถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
              กลุ่มท่ี 2  รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา” 
       3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562   
       3.5 คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิ จารณา
จัดสรรวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้งจัดสรรวงเงินฯ ให้สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ
สถานศึกษา  หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี  รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับ 
บัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.   
               3.6 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2562) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอ
บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่าง ๆ  ดังนี้ 
                       3.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีดังนี้ 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน  1,272  ราย                                                                 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
ค านวณ เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 2 ราย (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ) เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 (3 เดือน 27 วัน) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3  ราย  เนื่องจาก ถูกลงโทษทางวินัย จ านวน  
1 ราย และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน  (3 เดือน 3 วัน)  
จ านวน  2 ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                              พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  4 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   จ านวน  1,375 ราย 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน  ๑,๓๖๐  ราย                                                                 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
ค านวณ เป็นกรณีพิเศษ  จ านวน 8 ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (3 เดือน 27 
วัน) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน ๔ ราย  เนื่องจาก ถูกลงโทษทางวินัย จ านวน   
1 ราย  และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน (3 เดือน 3 วัน)  
จ านวน 2 ราย ผลการประเมินต่ าว่าร้อยละ ๖๐  จ านวน ๑ ราย 



๑๔ 

              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 1,800 ราย 
                                กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                           (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน   1,758  ราย                                                                 
                                           (2) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของฐานในการ
ค านวณ เป็นกรณีพิเศษ  จ านวน 38 ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการ  เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2561 ( 3 เดือน 
27 วัน)  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
                                                     (3) ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3  ราย   เนื่องจาก   ลาเกินจ านวนครั้งที่
ก าหนด (7 ครั้ง)  และมีผลการปฏิบัติงานในระดับปรับปรุง (ร้อยละ 58)   จ านวน  2  ราย   และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2561 (3 เดือน 27 วัน)  ผลการประเมินต่ ากว่าดีเด่น (ร้อยละ 85)   จ านวน  ๑  ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  1 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
               3.6.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จ านวน 1,582 ราย 
              กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3  
                                            (1) พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   จ านวน  1,574  ราย                                                                 
                                                        (2)  ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  3  ราย  เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ            
จ านวน  1 ราย  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 4 เดือน                  
(3 เดือน  3 วัน)  จ านวน  1 ราย และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  มีเวลาปฏิบัติราชการ    
ไม่ครบ 4 เดือน ( 2 เดือน ) จ านวน  1 ราย 
              กลุ่มท่ี 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4 และ คศ.5 
                                             พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  จ านวน  5 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1-4  (แยกเล่ม) 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  เขต 2  เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ดังรายละเอียดที่แนบข้อ 3.6 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.1 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1, เขต 2, เขต 3 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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5.2 สมควรอนุมัติหลักการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1, 
เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 
มีนาคม 2562 หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่ ประการใด ดังนี้ 
  7.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 เขต  
 7.2  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีค าสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลัง
วันที่  1 มีนาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
       7.3 ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป หรือกรณีท่ีมี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

8.  มติที่ประชุม  :  

 1) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 เขต  
 2)  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการที่มีค าสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนต าแหน่ง ภายหลังวันที่  
1 มีนาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการรายนั้นสังกัด  
      3) อนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  พิจารณาตรวจสอบข้อมูลในการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการ ให้เกิดความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป หรือกรณีท่ีมีการสั่ง
เปลี่ยนแปลงใด ๆ จากส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตราเงินเดือน 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินการตามข้อสั่งการนั้น 

  



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.2 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 

 ......................................................................... ......................................................................................................  
1.  ค าขอ    

ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง ที่ยื่น      
ค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์    
เขต 2 ประจ าปี 2561 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
 2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2554                   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2556             
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
              2.4  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 2.5  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุง
กรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.6  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2559                    
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.7  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559                    
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.8  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559         
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        2.9  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง การย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย                
(ว 24/2560) 
 2.10 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวนัที่  31  กรกฎาคม 2560   
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.11  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20มิ.ย.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20มิ.ย.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%205%20ลว.%2010%20มิ.ย.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2011%20ส.ค.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2011%20ส.ค.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2011%20ส.ค.%202559.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2031%20ก.ค.%202560%20ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา%20สังกัด%20สพฐ..pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2031%20ก.ค.%202560%20ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา%20สังกัด%20สพฐ..pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2031%20ก.ค.%202560%20ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา%20สังกัด%20สพฐ..pdf
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 
2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2554  
 3.2  ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2559 
     “1)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ.พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปจังหวัดอ่ืน ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 
      2) การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับย้าย (การย้ายกรณีปกติ)  
ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน 
                        3) การพิจารณาค าร้องขอย้ายไปต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และต าแหน่ง
ว่างกรณีอ่ืน ๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน” 
 3.3  ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ ส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 206.4/ว 24  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องต้อง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่  31  ตุลาคม ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย   
 3.4 วธิีด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย   
ในระหว่างวันที่  1 – 15 สิงหาคม ของทุกปี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการดังนี้ 
       3.4.1 จัดท าประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559   
  3.4.2 แจ้งให้โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย   น าเรื่องย้ายเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่  15  กันยายน  
  3.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า และจัดท าค่าคะแนน                                   
ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 3.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) จ านวน  10  อัตรา และได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้าย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  ที่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติให้ย้าย เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอหารือ กรณี โรงเรยีนอนุบาลหล่มเก่า เป็นสถานศึกษา
ขนาดกลาง  มีผู้ขอย้าย มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 1 ราย และผู้ที่ขอย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 3 ราย  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาล
หล่มเก่า มีมติไม่เห็นชอบให้รับย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดกลาง และมีมติเห็นชอบให้รับย้ายผู้อ านวยการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ซึ่งเป็นผู้มีคะแนนประเมินศักยภาพสูงสุด บัดนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ กศจ.
เพชรบูรณ์ ด าเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 



๑๘ 

 3.7  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุกราย เป็นผู้มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และได้แจ้งรายชื่อผู้ขอย้ายให้
โรงเรียน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 
               3.8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
วิสัยทัศน์คณะกรรมการจัดท าค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้าย ตามประกาศของ กศจ.
เพชรบูรณ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง       
ไม่มีส่วนได้เสีย  
               3.9  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดการย้าย เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณา    

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
 4.1 พิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา            
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 
 4.2 พิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา              
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรณี เพื่อประโยชน์ทางราชการ (รร.ควบรวม) 

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เห็นควรกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ก่อนน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ 
พิจารณา ดังนี้ 
 ๖.1 พิจารณาให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย     
นายณัฐ  เลื่อนยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 
 ๖.2 กรณีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจที่ว่างลง ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปด าเนินการจัดท าประกาศตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนด 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๖ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 



๑๙ 

๘. มติที่ประชุม :  มีความเห็นพ้องต้องกันกับความเห็นของ อกศจ.เพชรบูรณ์  ดังนี้ 
 1) อนุมัตใิห้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นายณัฐ  
เลื่อนยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ  ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 
 2) กรณีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจที่ว่างลง ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปด าเนินการจัดท าประกาศตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนด 
  



๒๐ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.1  แนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่
ขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่
สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมคราวถัดไป นั้น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ขอใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีสถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1, 2, 3  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก เพ่ือ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก ดังนี้ 

1. กรณีท าเรื่องส่งคืนแล้วมีหน่วยงานอ่ืนขอใช้ พ้ืนที่ต่อ (สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่จริงและ 
ในทะเบียนทรัพย์สินตรงกัน) สามารถด าเนินการส่งคืนและส่งต่อให้หน่วยงานที่ขอใช้ใหม่ได้เลย 

2. กรณีสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่จริงและในทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกัน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
2.1 ให้หน่วยงานที่ส่งคืนที่ราชพัสดุด าเนินการจ าหน่าย/ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง 

ให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สินที่มีแล้วจึงท าเรื่องส่งคืนธนารักษ์ 
2.2 ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงขอใช้วัสดุจากโรงเรียนที่ยุบ/เลิกแล้ว โดยขออนุญาตจาก 

ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะด าเนินการรื้อถอนได้ และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้
รายงานธนารักษพ้ื์นที่จังหวัดทราบอีกครั้ง 

2.3 ประสานงานให้หน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงมาขอใช้ เพ่ือจะได้มีผู้ดูแล 
3. กรณีสิ่ งปลูกสร้างในพ้ืนที่จริงและในทะเบียนทรัพย์สินตรงกัน ให้หน่วยงานที่ส่งคืน 

ที่ราชพัสดุด าเนินการจ าหน่ายสิ่งปลูกสร้างให้หมด แล้วจึงด าเนินการส่งคืน 
4. ให้ จั งห วัดก าหนดแนวทางการส่ งคื นและการขอใช้ประโยชน์ ในพ้ื นที่ สถานศึ กษา 

ที่ถูกยุบ/เลิกว่าหากมีสถานศึกษาในพ้ืนที่ใดถูกยุบ/เลิก ให้ท้องถิ่นนั้น ๆ หรือท้องถิ่นข้างเคียง ขอใช้พ้ืนที่สถานศึกษาที่
ถูกยุบ/เลิก นั้น 

ทั้งนี้  ได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
1. มอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 ตรวจสอบและยืนยัน

ข้อมูลสถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก ที่จะส่งคืนให้ธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์ทราบ เพ่ือธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์ประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ขอใช้พื้นที่ต่อไป เพ่ือจะได้มีผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ 

2. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดท าประกาศจังหวัด เรื่อง แนวทางการส่งคืน
และการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิกเพ่ือให้ท้องถิ่นนั้น ๆ หรือท้องถิ่นข้างเคียง ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
รับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป 

3. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประสานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือขอบรรจุ
วาระ เรื่ อ งการขอใช้ประโยชน์ ในพ้ื นที่ สถานศึ กษาที่ ถู กยุ บ/เลิ ก เข้ าที่ ป ระชุ มผู้ บ ริห ารองค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าเดือน มิถุนายน 2562  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  : รับทราบ   



๒๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง          
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้สว่นราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว นั้น 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
  1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 
  (1) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 
  (2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 
  (3) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
  (4) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
  (5) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
  (6) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
  (7) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
   2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ตามหนังสือ (1) – (7) ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใช้บังคับและ
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม  : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     รับเงินเดือน
และเลื่อนเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้แจ้งกฎ ก.ค.ศ. 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป นั้น 

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จึงมีมต ิดังนี้  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ในอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตัง้ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นหรือเปลี่ยน
ต าแหน่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ



๒๓ 

 ระเบียรวาระที่ 5   แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 



๒๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้าน ๑, ๒ และ ๓)  

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ด้านที่๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่างๆ  จ านวนทั้งสิ้น ๔ ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  4  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

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

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะแล้ว  
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน  
วิทยฐานะตามหนังสือส 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 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 คนต่อผู้ขอ 1 ราย  คณะกรรมการส าหรับต าแหน่งครู ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน       
 โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 



๒๕ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้ง ๔ ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน  ๔ ราย 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  
และด้านที่  3  ผลการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 4 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  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   
ผลการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่  ประการใด 

๘.  มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  4  ราย ดังนี้ 
 1. นายภาคภูมิ บุญชื่น  ต าแหน่ง ครู  ร.ร.อนุบาลวังโป่ง 
 2. นางชนิดา แก้วหมุด ต าแหน่ง ครู  ร.ร.บ้านวังแช่กลอย 
 3. นางอมรรัตน์ ภิญญะโพธิ์ ต าแหน่ง ครู  ร.ร.บ้านห้วยผักไล 
 4. นางสาววรรณรดา  ถาตุ้ย ต าแหน่ง ครู  ร.ร.บ้านป่าแดง 



๒๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี                               
   วิทยฐานะช านาญการ(ประเมินด้านที่ ๑, ๒  และ ๓) 

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

1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ านวนทั้งสิ้น  
3 ราย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ จ านวน  3  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  มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
ค าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 
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๒๗ 

3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ยื่นค าขอ 
รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน      3  ราย 
   

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
อันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ  และอนุมัติให้มีวิทยฐานะช านาญการ ได้ทั้ง  3 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาที่เก่ียวข้องแล้ว ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของ

คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน 3 ราย 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒  และ ๓) โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

๘.  มติที่ประชุม :  อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒  และ ๓) จ านวน  3  ราย  ดังนี ้
 1. นายนิกร หยาดน้ าค้าง  ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ้านเนินสง่า 
 2. นางสาวนิภา เสือดี   ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ้านเนินสง่า 
 3. นางสายใจ วลีเรืองรอง  ต าแหน่ง ครู ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์



๒๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๓   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 
                           และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ดว้ย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน  10 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60  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.เขตพ้ืนที่การศึกษาฯลฯ 
                    ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (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 เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553          
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3ลงวันที่ 7เมษายน 2554  
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึ้น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดย ก.ค.ศ. ก าหนด
หลักเกณฑ ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (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 
     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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 3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 10 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมินจ านวน     
3 ราย ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จ านวน 7 ราย ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2  จ านวน  - ราย  
และไม่ผ่านการประเมิน จ านวน  -  ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ 

ดังนี้ 
          1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๓ ราย 
  2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน  จ านวน ๗ ราย  
  3) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน  จ านวน - ราย 

      4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ  จ านวน - ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติดังนี้  
            ๕.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้         
   ก. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน   10 ราย ดังนี้ 

   (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน    3   ราย 
   (๒) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1      จ านวน    7  ราย  
  (๓) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2      จ านวน     -   ราย 
  (๔) ไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน                           จ านวน     -   ราย 

  ๕ .๒ อนุมัติ ให้ผู้ ผ่ านการประเมินผลการปฏิบัติ งาน (ด้ านที่  ๓ ) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะ 
ช านาญการ เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
               คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒ โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
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๘.  มติที่ประชุม :  
 ๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้         
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน   10 ราย  

   - อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ านวน    3   ราย 
   1. นางวีนัส วังคีร ี  ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านยางลาด 
   2. นายศรายุธ ดงทอง  ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านลาดแค 
   3. นางสาวภัทรนาถ  พรมจิ๋ว ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านวังรวก 
   - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1      จ านวน    7  ราย 
   1. นางวารุณี เต็มทอง  ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านวังศาล 
   2. นางศิริวรรณ กามล  ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านวังซอง 
   3. นายเมคิน เทียนเงิน ต าแหน่งครู ร.ร.อนุบาลชนแดน 
   4. นางนันท์นภัส สีสม  ต าแหน่งครู ร.ร.อนุบาลชนแดน 
   5. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทิศา  เป้าใหญ่ ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านเนินสง่า 
   6. นางสาวบัวศรี  เขียวน้ าเพชร ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 
   7. นางจินตนา  มาณี  ต าแหน่งครู ร.ร.บ้านหนองกลอย   

๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 จ านวน 3 ราย เลื่อนวิทยฐานะจาก
วิทยฐานะช านาญการ เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)  
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ระเบียบวาระที่ ๖.๔   ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบุคลากร              
                            ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ      
                            ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
                         เพชรบูรณ์ เขต 1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  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 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  
เรื่องการย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
          2.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง  การย้ายข้าราชการ  
พลเรือน 
 ๒.5 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง การประเมินบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
          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) 
 ๒.7 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)       
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 
 



๓๒ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 มีต าแหน่งว่างที่มี อัตราเงินเดือน  
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ) เลขที่ต าแหน่งจ่ายตรง 4504798  อัตราเงินเดือน 55,310 บาท (เงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2561)     
ว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมลาออกจากราชการ  มีผลตั้งแต่วันที่ 2  เมษายน  2562  

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่ง
ว่างที่มีอัตราเงินเดือน คือ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 1 กลุ่มอ านวยการ 
                เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1   

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 1 ใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38    
ค.(2) เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด   
 

๘. มติที่ประชุม :  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1  ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๕  ขออนุมัติรับย้าย / รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต าแหน่ง 
                         บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการทหาร เพื่อบรรจุ 
                         และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทาง 
                         การศึกษาอ่ืนตามมาตรา38ค(2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภท 
                         วิชาการ  ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
     ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติรับย้าย / รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการทหาร เพ่ือบรรจุ  
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ  ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 จ านวน 3 อัตรา 
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.1 มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)  
 ๒.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)  
 ๒.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 
 ๒.5 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศต าแหน่งว่าง
เพ่ือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ประกาศ  ณ  วันที่ 8 มีนาคม 2562 
 ๒.6 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่ อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38ค (2) ว่าง จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
  1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ6 กลุ่มอ านวยการ 
  2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ7 กลุ่มอ านวยการ 
  3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ29 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ37 กลุ่มนโยบายและแผน 
  5) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



๓๔ 

  6) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ48 หน่วย
ตรวจสอบภายใน 
              3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับค าร้องขอย้าย / ค าร้องขอโอน    
ที่ประสงค์ขอย้าย/ขอโอน เพ่ือมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 (1) นางสาวกัลตนา  บุญณรงค์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ12 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ37 และ 
อ29 (กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามล าดับ)       
 (2) นางสาวสินีนาฎ  กรมกอง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ11 สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2 ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ48 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (3) นางพรทิตย์  แก้วจันทร์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
ต าแหน่งเลขที่ 9097 เรือนจ าเทิง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ขอโอนมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ต าแหน่งเลขที่ อ48 หน่วย
ตรวจสอบภายใน และต าแหน่งอื่นท่ีมีคุณสมบัติ 
 (4) จ.ส.อ.นวนิจ  นามทองต้น ข้าราชการทหาร ต าแหน่งช่างวิทยุประจ าอากาศยานไร้คนขับ กรมบิน
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี กระทรวงกลาโหม ขอโอนมาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   3.3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ “การย้ายกรณีปกติ” ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอ
ย้ายไว้ ดังนี้ 
     3.3.1 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
        3.3.2. ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นค าขอย้าย 
        3.3.3. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
        3.3.4  กรณีย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30 
กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 

 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 ที่ 111/2562  สั่ง  ณ  วันที่ 23 เมษายน 2562 และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2562 มีมติ ดังนี้ 



๓๕ 

 
ที ่ ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง 

เลขที่ 
พิจารณารับย้าย/รับโอน 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
สังกัดเดิม 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

หมาย 
เหตุ 

1 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ 37 นางสาวกัลตนา  บุญณรงค ์ จพง.การเงินและ
บัญชีช านาญงาน 
สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 

อ 12 รับย้าย 

2 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ 44 จ.ส.อ.นวนิจ  นามทองต้น ช่างวิทยุประจ า
อากาศยานไร้
คนขับ กรมบิน 
กระทรวงกลาโหม 
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รบัโอน 

3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ 48 นางสาวสินีนาฎ  กรมกอง นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ  
สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 

อ 11 รับย้าย 

 
4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง 
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย  และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกา ร
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38  ค.(2)   
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้าย 
/ รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามข้อเสนอของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง 

เลขที่ 
พิจารณารับย้าย/รับโอน 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
สังกัดเดิม 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

หมาย 
เหตุ 

1 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ 37 นางสาวกัลตนา  บุญณรงค ์ จพง.การเงินและ
บัญชีช านาญงาน 
สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 

อ 12 รับย้าย 

2 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ 44 จ.ส.อ.นวนิจ  นามทองต้น ช่างวิทยุประจ า
อากาศยานไร้
คนขับ กรมบิน 
กระทรวงกลาโหม 
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รับโอน 

3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

อ 48 นางสาวสินีนาฎ  กรมกอง นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ  
สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 

อ 11 รับย้าย 



๓๖ 

 4.1 สมควรรับย้ายนางสาวกัลตนา  บุญณรงค์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ37 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 4.2 สมควรรับโอน จ.ส.อ.นวนิจ  นามทองต้น ต าแหน่งช่างวิทยุประจ าอากาศยานไร้คนขับ  กรมบิน 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควรพิจารณารับโอนมาด ารงต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 4.3 สมควรรับย้ายนางสาวสินีนาฎ  กรมกอง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ48 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีเพ่ือรอ
การบรรจุในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  
 4.5 สมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การย้าย / รับโอนข้าราชการมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้าย/รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 5.1 สมควรรับย้ายนางสาวกัลตนา  บุญณรงค์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ37 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 5.2 สมควรรับโอน จ.ส.อ.นวนิจ  นามทองต้น ต าแหน่งช่างวิทยุประจ าอากาศยานไร้คนขับ  กรมบิน 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควรพิจารณารับโอนมาด ารงต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 5.3 สมควรรับย้ายนางสาวสินีนาฎ  กรมกอง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ48 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 



๓๗ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๕.๑, ข้อ ๕.๒ และ ข้อ ๕.๓      
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

๘. มติทีป่ระชุม :  

 1) อนุมัติรับย้าย/รับโอน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน  3  อัตรา ดังนี้ 
  1.1 รับย้ายนางสาวกัลตนา  บุญณรงค์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง ย้ายมา
ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ37 กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  1.2 รับโอน จ.ส.อ.นวนิจ  นามทองต้น ต าแหน่งช่างวิทยุประจ าอากาศยานไร้คนขับ  กรมบิน 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง โอนมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 
  1.3 รับย้ายนางสาวสินีนาฎ  กรมกอง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานต าแหน่ง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  อ48 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 2) ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ โดยขอให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด ด้วยความถูกต้อง 
และโปร่งใส 

 
 
 
 
 



๓๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๖  ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างต าแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
                         ๓๘ค.(๒) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู 
                         และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
                         เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน           
                         ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ค าขอ 
     ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างต าแหน่งข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพ่ือประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ จ านวน  6  ต าแหน่ง 
 

๒. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 ๒.3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง การประเมิน
บุ คคล เพ่ื อแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งส าหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสบการณ์  (ต าแหน่ งประเภททั่ ว ไป )  
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
 ๒.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้าย
ข้าราชการพลเรือน 
 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)  
 ๒.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖0 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38ค(2) 
 ๒.7 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 2.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 



๓๙ 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ว่างที่มีอัตราเงินเดือน จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๓.๑ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 5 ว่างเนื่องจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งเดิม ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ/ช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 ๓.๒ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 7 ว่างเนื่องจาก 
เป็นต าแหน่งที่ก าหนดต าแหน่งเป็นการชั่วคราวในการจัดกรอบบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้เป็นต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการพิเศษ เมื่อผู้ครองต าแหน่ง (นางสุกัญญา  ชุมวงค์) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้ง
(ย้าย) ไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ จึงท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง จึงก าหนดเป็น
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
 3.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 6 ว่างเนื่องจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 29 ว่างเนื่องจาก      
ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.5 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 11 ว่างเนื่องจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งเดิม ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชากรตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 
 3.6 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 12 เนื่องจากเป็น
ต าแหน่งที่ก าหนดต าแหน่งเป็นการชั่วคราว ในการจัดกรอบบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38  ค.(2) ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้เป็นต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี เมื่อผู้ครองต าแหน่ง (นางสาวกัลตนา  บุญณรงค์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ได้รับการ
แต่งตั้ง(ย้าย) ไปด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จึงท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง จึงก าหนดเป็นต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอขอใช้
ต าแหน่งว่างทั้ง 6 ต าแหน่ง ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒  
 หากมีต าแหน่งว่างภายหลังจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หรือใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี) 



๔๐ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศต าแหน่งว่างทั้ง 6 ต าแหน่ง เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและ แต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ และหากมีต าแหน่งว่างภายหลังจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย 
และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด หรือใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี) 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

๘. มติที่ประชุม :  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศต าแหน่งว่างทั้ง 6 
ต าแหน่ง เพ่ือรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ และกรณีมีต าแหน่งว่าง
ภายหลังจากการรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 รับโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด  หรือใช้บัญชีรายชื่อ  
ผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี) ตามทีเ่สนอ 

   



๔๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๗  พิจารณาร่างปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ 
                         และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 

           ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดปรับปรุงเกณฑ์ราย 
ละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดท าประกาศ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2.  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
          2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อ 10 ) 
          2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อ 10)  
          2.3 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่ง
รองผู้อ 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 หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อ 10 และหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 เรื่อง  แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 10 และข้อ 10.2 สาระส าคัญ ดังนี้ 
          “การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ความ
เป็นผู้น า  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา  ผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ  ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ กศจ.เพ่ือให้
ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา” 
           3.2  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยความเห็นขอบของ กศจ.เพชรบูรณ์ใน
การประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละ
เขตได้จัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น เนื่องจากรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพฯ ดังกล่าวรายละเอียดบางข้อมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน ควรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันเนื่องจากองค์ประกอบข้อ 3.5 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชา 5 กลุ่ม
สาระวิชา ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 4 กลุ่มสาระวิชา 
 
 
  



๔๒ 

 
            3.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งให้จัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย ตามรายละเอียดแนบท้าย 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            เพ่ือให้เกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแนวทางเดียวกัน  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต เพ่ือใช้ในการด าเนินการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป  

5. การวิเคราะห์และแสดงความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ัง 4 เขต เพื่อใช้ในการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2562 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบในหลักการโดยให้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์บางประการเพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้จัดท าคู่มือ/รายละเอียดการประเมินฯ และเห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.
เพชรบูรณ์ พิจารณา 

 

7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 เขต  
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8. มติที่ประชุม ;  คณะกรรมการ กศจ. เพชรบูรณ์  ได้พิจารณาแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์บางประการเพิ่มเติมตามที่ให้ข้อเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุม กศจ. เพื่อพิจารณาต่อไป  



๔๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๘   การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณา  
                          ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
                          ตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 
  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศกส์ังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2559  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560     
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
            2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
  2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2549 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17  ลงวนัที่ 21  ตุลาคม  2548              
เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                3.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2549 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก.(1) (2) มาตรา 38 ข. (1) (2) 
(3) (7) และมาตรา 38 ค.(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
มีสาระส าคัญ คือ 
         3.1.1 ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ “ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา เดิม) ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ตามความ
เหมาะสม” 
         3.1.2 วิธีการ  ข้อ 1 การย้ายกรณีปกติและการย้ายกรณีพิเศษ   
                                 “ขอ้ 1.1 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย ตามแบบและระยะเวลาท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ดังนี้ 
                                   ข้อ 1.1.1 การย้ายกรณีปกติ ให้ย่ืนค าร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง  ครั้งท่ี 1  
ในระหว่างวันท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ และครั้งท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม ทั้งน้ีค าร้องขอย้ายท่ียื่นระหว่างวันท่ี 
1-15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน และค าร้องขอย้ายท่ียื่น 
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ระหว่างวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม ให้พิจารณาย้ายได้ถึงวันท่ี 31 มกราคม ของปีถัดไป หากพ้นก าหนดเวลาค าร้องใดไม่ได้
รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าค าร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์
ย้ายให้ยื่นค าร้องขอย้ายใหม่ ฯลฯ ” 
                3.2 ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หนังสือที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2561  มีสาระส าคัญ คือ 
       3.2.1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 
       3.2.2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอ่ืน และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2549 
               3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 แล้ว จึงได้จัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม
องค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์   

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์  มีต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ และเพื่อให้การพิจารณาย้ายฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ส มควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม
องค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเสนอข้อ 3.3 
 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8. มติท่ีประชุม :  เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.  (1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.9   ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูช่วยปฏิบัติราชการ 
                           ในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนอัตรากลังข้าราชการครูกรณีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด กรณีเจ็บป่วย 
มีปัญหาด้านสุขภาพ ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จ านวน  1  ราย คือ 
นายพีรพงศ์  ศรีชมภู  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 69วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า ส าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3 หนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒2 มีน าคม ๒๕๔๘ เรื่อง การช่วยราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 หนังสือ สพฐ. ที่ศธ ๐๔๐๐๙/๑๐๒๒๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘เรื่อง การช่วยราชการกรณีจ าเป็น   
๕ กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่ 
  ๑. ติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒. กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว 
  ๓. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
  ๔. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีขาดอัตรากาลังฯ 
  5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด าริ/พระราชประสงค์ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                 การขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว นายพีรพงศ์  ศรีชมภู ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อ าเภอ  
เขาค้อ (อัตราก าลังพอดีเกณฑ์) มีจ านวนนักเรียน  1,324 คน ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านโนนทอง อ าเภอหล่มสัก 
(อัตราก าลังพอดีเกณฑ์) ในสภาพจริง มีต าแหน่งว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ปี 2560 จ านวน 2 อัตรา จึงมี
ความขาดแคลนอัตราก าลังครู (-2)  มีจ านวนนักเรียน 61 คน ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2561 มีก าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ 23 เมษายน ๒๕62 (ด้วยเหตุเจ็บป่วย 
เบาหวานขึ้นตาทั้ง 2 ข้าง) บัดนี้ครบก าหนดแล้ว ข้าราชการครูดังกล่าว มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการ
ชั่วคราว(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนบ้านโนนทอง อ าเภอหล่มสัก ต่อไปอีก 1 ปี (ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย          
นายพีรพงศ์  ศรีชมภู  ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านโนนทอง 



๔๗ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย นายพีรพงศ์  ศรีชมภู  ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่
โรงเรียนบ้านโนนทอง ต่อไปอีก 1 ปี 

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

วิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/2562  เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เห็นชอบให้น าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ราย นายพีรพงศ์  ศรีชมภู  ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านโนนทอง 
อ าเภอหล่มสัก ต่อไปอีก 1 ปี (ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563) ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ 
และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ 
หรือไม่ ประการใด 

8. มติที่ประชุม :  อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ราย นายพีรพงศ์  ศรีชมภู         
ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่  โรงเรียนบ้านโนนทอง  อ าเภอหล่มสัก ต่อไปอีก 1 ปี                  
(ถึงวันที่ 23  เมษายน  2563) 

 



๔๘ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. รายงานความคืบหน้าการฟ้องคดี ครูโรงเรียนบ้านปากน้ า 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลความคืบหน้ากระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับ
คณะกรรมการ กศจ. ทราบ กรณีการฟ้องคดี ระหว่าง นางกรณี  ต๊ะอาจ และ นางอารีย์  เพียรราช 
 2. ตามที่มีการประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติ ในระเบียบวาระที่ 
6.14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ขอระงับย้าย (ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน) โดยไม่อนุมัติให้
ระงับการย้าย และให้เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติราชการตามค าสั่ง และหากผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์จะขอช่วย
ราชการ ให้ยื่นหนังสือผ่านต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด นั้น ประธานที่ประชุมฯ ได้สั่งการให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3 ร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ช่วยเหลือเยียวยา และรายงานผลให้ กศจ. ทราบต่อไป     
 

เลิกประชุมเวลา    14.30 น. 

      

     ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางชาลิตา  กระต่ายทอง) 
                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                                

     ลงชื่อ          
         (นางสายชล  สังขพันธ์) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
        
     ว่าที่พันตรี         
         (ประหยัด  แก่นชา) 
                     รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                   ผู้ชว่ยเลขานุการ 
           

          
  

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายภูวนาท  มูลเขียน)               
                        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                          กรรมการและเลขานุการ 
 


