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    (นำยวฒุิชยั  โรจนท์ิพยรัก) 

 8. ผู้แทนองค์กรวิชำชพี        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (นำยพสิิษฐ์  วฒันวิทูกูร) 
 9. ผู้แทนภำคประชำชน        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (นำยจลุพงษ์  คุน้วงศ์)  
 10. นำยวิศัลย์  โฆษิตำนนท์        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นำยก ำพล  วนัทำ        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     12. นำยสมำน  ปำงวชัรำกร       กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       (นำยภูวนำท  มูลเขียน) 
 14. รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ ์                              ผู้ช่วยเลขำนุกำร       
       (ว่ำที่พนัตรีประหยัด  แก่นชำ) 

15. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร      
                 (นำยธำนี  ชำตินนัทน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
 16. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์           ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                 (นำงสำยชล  สังขพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ                  กรรมกำร     ติดรำชกำร  
               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร  ลิ้มสุข อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ)์ 
      2. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          กรรมกำร     ติดภำรกิจ   
     (นำงอัจฉรำ  สระวำสี) 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นำยอ ำนำจ  บญุทรง   ผู้อ ำนวยกำร สพป.พช.1 
 2. นำงสำวสุภำพันธุ์  ทองพยงค์  ผอ.กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ ศธจ.เพชรบูรณ ์
 3. นำงขวัญนภำ  จันทร์ดี   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 4. นำยมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.พช.1  
 5. นำงสำวนงนชุ  ลำค ำ   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.พช.2 
 6. นำงดวงดำว  ยศสนุทร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.พช.2 
 7. นำงณัฐนันท์  คงเพ็ง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกล  สพป.พช.2 
 8. นำงสนุันท์  บัวเทศ   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.พช.3 
 9. นำงคนึง  คุ้มตระกูล   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.พช.3 
 10. นำงพรหมภัสสร  อยู่พืช  นักทรัพยำกรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 11. นำงสำวมำลินี  วงศ์ค ำลือ  นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์     
 12. นำงชำลิตำ  กระต่ำยทอง  นักจัดกำรงำนทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 13. นำงสำวไฉน  ผึ่งผำย   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศธจ.เพชรบูรณ ์  
 14. นำยพสกร  ทวีทรัพย ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 15. นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.พช.1 
 16. จ.ส.อ.อ ำไพ  สอนจิตร   นิติกร สพป.พช.2 
 17. ร.ท.มนตรี  หนูทอง   นิติกร สพป.พช.2 
 18. นำยศุภชัย  รัววิชำ   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สพม. 40 
 19. นำงสำวกัญญำภัค  จนัทำ  นักทรัพยำกรบุคคล สพม. 40 
 20. นำงสำวทิพวรรณ  ศิริวัฒน ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพม.40 
  

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อม นำยสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจำรณ์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่ำวเปิดประชุมและอนุญำตให้ ผอ.สพป.พช.1 พร้อมกับผู้เกี่ยวข้องที่
จะต้องชี้แจงและน ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม จ ำนวน 19 คน เข้ำร่วมประชุม และด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ (Landmark ของจังหวัดเพชรบูรณ์) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำสถำนที่ในกำรก่อสร้ำงที่เหมำะสม และเปิดโอกำสให้ประชำชนทุกคนสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นในกำรก่อสร้ำงสร้ำงพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตลอดเวลำ  
         
     

ที่ประชุม : รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 24  มกราคม  ๒๕๖2 
  ฝ่ำยเลขำนุกำรแจ้งว่ำได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนแล้วในรูปแบบของ    
QR-Code ขอได้โปรดพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 24  
มกรำคม  2562 หำกเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวถูกต้องโปรดให้กำรรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่       
1/2562 ระเบียบวำระท่ีเสนอเพ่ือพิจำรณำในระเบียบวำระที่ 4 ,๕ และ ๖ ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

4.1 กำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล 

รับทรำบและให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
1. ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรส ำหรับรำยที่ยัง
ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล จ ำนวน 102 รำย 
จนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2. หำกปรำกฎข้อมูลควำมซ้ ำซ้อนของนักเรียน
ที่มีแนวโน้มไปในทำงทุจริต ให้น ำเสนอรำยงำน
ในระเบียบวำระ (ลับ)     เพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

4.2 โครงกำร Smile Kid School Bus รับทรำบ และเม่ือทดลองใช้สักระยะแล้ว ทำง
คณะ กศจ.จะเข้ำไปติดตำมผล หำกโครงกำร
ดังกล่ำวมีผลตอบรับที่ดีจะได้พัฒนำและ
เผยแพร่ต่อไป   

4.3 รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ห้องเรียนกีฬำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
เพชรบูรณ์ 
 

รับทรำบ และเสนอแนะให้มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกัน โดยประสำนไปยังชมรมฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอลในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรกีฬำ ได้สมัครเข้ำร่วม
โครงกำร 

4.4 รบัทรำบกำรด ำเนินงำนโครงกำรรวมพลัง
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รับทรำบ และให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์  ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   1. กำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนส ำหรับ
กำรเข้ำศึกษำต่อระดับมหำวิทยำลัย (โครงกำร
ติวเข้ม) โดยมอบให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด จัดท ำโครงกำรเสนอเพ่ือเสนอขอ
งบประมำณของจังหวัดในกำรด ำเนินกำร 
  2. ให้ประสำน/ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำร
ด ำเนินกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ใน
เรื่องของกำรของบประมำณส ำหรับใช้ในกำร
ด ำเนินกำรกับท้องถิ่นจั งหวัด และกำรขอ
อนุญำตจัดตั้งฯ โดยให้รำยงำนควำมคืบหน้ำใน
ครำวประชุมครั้งถัดไป   
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

4.5 รับทรำบกรอบกำรประเมินตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

รับทรำบ 

4.6 ผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2561    

รับทรำบ และเสนอแนะให้ส ำนักงำนลูกเสือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประสำนกำรด ำเนินงำนเรื่อง     
ของกำรบริหำรจัดกำรขยะ (Zero Waste) 

4.7 แบบประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

รับทรำบ 

4.8 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

รับทรำบ 

4.9 กำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรส่งเสริมกำร
ผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

รับทรำบ 

4.10 กำรแก้ปัญหำ กรณีโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ในกรณีต ำแหน่งว่ำง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3                             เมือ่สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 1. ฝ่ำยเลขำนุกำร เสนอให้พิจำรณำวำระนี้กับ
วำระท่ี 6.25 เป็นวำระสืบเนื่อง ที่ประชุม
เห็นชอบเนื่องจำกเรื่องดังกล่ำวยืดเยื้อมำนำน 
2. รับทรำบรำยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. เนื่ องจำกเกิดควำมขัดแย้ งสะสมมำ เป็ น
เวลำนำนหลำยปี ผู้บริหำรและครูซึ่งเป็นคู่กรณีกัน
มีกำรร้องเรียนซึ่งกันและกันทั้งพฤติกรรมส่วนตัว
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน มีกำรแจ้งควำม
ร้องทุกข์ ฟ้องร้อง เป็นคดีควำมกัน เกิดควำม
แตกแยกควำมสำมัคคีกัน กำรกระท ำดังกล่ำวเป็น
กำรกระท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง วุ่นวำย และควำม
แตกแยกในโรงเรียน เกิดผลกระทบต่อกำรบริหำร
จั ดก ำรและกำรจั ด ก ำร เรี ยน ก ำรสอน เป็ น
แบบอย่ำงที่ไม่ดีแก่เด็กและเยำวชน เพ่ือให้กำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพ่ือลดปัญหำ อุปสรรค ต่อกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำน  ซึ่ งอ ำจ เกิ ด ผ ล กระท บ ต่ อก ำร
ด ำเนินงำนโดยรวมของโรงเรียน จึงมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม 

  ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและครูทั้ง 2 รำย ซึ่งเป็น
คู่กรณี  ในโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ ไปปฏิบัติงำนหรือ
ช่วยรำชกำรที่หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำอ่ืนเป็น
กำรชั่วครำว ตำมควำมเห็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

4.11 หลักเกณฑ์และวิธีกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ ควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รับทรำบ 

5.1 กำรจัดท ำ Road Map กำรยกระดับคุณภำพกำร   
ศึกษำและก ำหนดปฎิญญำกำรยกระดับคุณภำพ    กำร      
ศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 

เห็นชอบกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
(พ.ศ. 2561- 2564) จังหวดัเพชรบูรณ์ และกำร
ประกำศปฏิญญำกำรยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำจงัหวัดเพชรบูรณ์ ตำมท่ีเสนอ 

๖.๑ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีวิทยฐำนะครู  
ช ำนำญกำร (ประเมินด้ำนที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัตติั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญ
กำร (ประเมินด้ำนที่ 1 ,2 และ 3) จ ำนวน 9 รำย 

๖.2 ขออนุมัตผิลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มวีิทยฐำนะครู
ช ำนำญกำร (ประเมินด้ำนที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัตผิลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มวีิทยฐำนะครชู ำนำญกำร 
(ประเมินด้ำนที่ ๑, ๒ และ ๓)  จ ำนวน 16  รำย   

6.3 ขออนุมัตติั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ (ประเมินด้ำนที่ 1, 2) 

อนุมัตติั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษ (ประเมินด้ำนที่ 1, 2) จ ำนวน  
7  รำย   

6.4 ขออนุมัตผิลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 

อนุมัตผิลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน  
29  รำย   

6.5 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ (ประเมินด้ำนที่ ๓) 
 

อนุมัตติั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษ (ประเมินด้ำนที่ ๓) จ ำนวน 30  
รำย   

6.6 ขออนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 ผลกำร
ปฏิบัติงำนและเลื่อนให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นวิทยฐำนะคร ู  
ช ำนำญกำรพิเศษ      

  ๑. อนุมัติผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำน
ที่ 3) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำงๆ 
ตำมมติคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(ด้ำนที่ ๓) จ ำนวน 12 รำย 
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     ๒. อนุมัติให้ผู้ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

(ด้ำนที่ ๓) ตำมข้อ 1  เลื่อนวิทยฐำนะจำกวิทย
ฐำนะช ำนำญกำรเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ตำมมติคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(ด้ำนที่ ๓) ทุกรำย 

6.7 ขออนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญ (ประเมินด้ำนที ่1 และด้ำนที ่2) 

อนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
(ประเมินด้ำนที ่1 และด้ำนที่ 2) จ ำนวน  4  รำย   

6.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำน
ทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำง
วิชำกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จ ำนวน  
4 รำย   

6.9 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำน
ทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำง
วิชำกำร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร
เชี่ยวชำญ รำย นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ ตำมเสนอ 

๖.10 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

อนุมัติแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ รำย นำยพฤฒสภำ แย้มพรำย ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนยำวี - ห้วยโป่ง เลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทย
ฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.3/ว 13  ลงวันที่ 1 สิงหำคม 
2556 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยำยน 2559 และไม่
ก่อนวันที่ผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งตำมที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

๖.11 ขออนุมัติแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่ำนกำรประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู 
 

อนุมัตผิลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มของคณะกรรมกำรประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ครูผู้ช่วยให้ด ำรงต ำแหน่งครู ในสถำนศึกษำเดิม 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ ำนวน 8 
รำย   

6.12 ขอควำมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของผู้ด ำรงต ำแหน่งครู
ผู้ช่วย 
 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จ ำนวน  143  รำย   
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๖.13 ขออนุมัติให้โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

อนุมัตใิห้โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง       
ให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 4 รำย   

6.14 ขออนุมัติเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณตี ำแหน่งว่ำง สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3  

อนุมัตเิกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กรณีต ำแหน่งว่ำง ในสถำนศึกษำ     
ที่มีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ไป
ก ำหนดเป็นต ำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำที่มี
อัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง คือ ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนซับเดื่อ 
อ ำเภอหนองไผ่ สพป.พช.3 ไปก ำหนดเป็น
ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนนำสวรรค์ อ ำเภอศรีเทพ 
สพป.พช.3 

6.15 ขออนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ กรณีพิเศษ                  
 

อนุมัตสิ่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรณี
พิเศษ รำย นำยบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง ผู้อ ำนวยกำร
ช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนกกจั่น ไปยัง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 1  ตำมเสนอ 

6.16 ขออนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู กรณีพิเศษ 
 

อนุมัตสิ่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รำย นำงเสำวณิต ศรีเจริญไพศำล 
ต ำแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยำคม ตำมค ำร้องขอ
ของตนเอง ตำมเสนอ 

6.17 ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครู ช่วยรำชกำร 

อนุมัติให้ นำงมุกดำ จีรัตน์ ต ำแหน่งครู โรงเรียน
บึงสำมพันวิทยำคม อ ำเภอบึงสำมพัน ไปช่วย
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำวที่โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี 
ซึ่งมีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำม
เสนอ 

6.18 ขออนุมัตเิลื่อนและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ            
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ให้ด ำรง  
ต ำแหน่งที่มีประสบกำรณ์ ประเภทวิชำกำร    
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร   
 

อนุมัติผลกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร
ประเมิน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2)  ให้ด ำรงต ำแหน่งที่
มีประสบกำรณ์  ประเภทวิชำกำร ต ำแหน่งนัก
ทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร รำย นำงสำว 
ชมัยพร  อ่อนวัน ต ำแหน่งเลขที่ อ23 กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ตำมเสนอ 



๘ 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 
6.19 ขออนุมัติรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและ

ข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่ง
นิติกร ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรับโอนเป็นกำรเฉพำะรำย 
 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเลขที่ตำม
ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 23 มีนำคม 
2561 ส ำหรับใช้รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรอื่นมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
ให้เป็นไปตำมต ำแหน่งเลขท่ีตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ใหม ่ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ี 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 
2561 ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญ
กำรพิเศษ จำกต ำแหน่งเลขที่ อ 33  เป็นต ำแหน่ง
เลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) เพื่อใช้รับ
โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส่วนรำชกำรอ่ืน รับโอนพนักงำนท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38   ค.(2) ตำม
ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศลงวันที่ 
23 มีนำคม 2561  
    2. อนุมัติรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) รำย นำย
พิเชฐ เสน่ห์ ต ำแหน่ง  รองปลดัองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (นักบริหำรท้องถิ่น ระดบัต้น) สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระแสบน จังหวัดระยอง มำด ำรง
ต ำแหน่งนิติกรช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 28 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำ
รับโอนเป็นกำรเฉพำะรำย 



๙ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 

6.20 ขออนุมัติประกำศต ำแหน่งว่ำง เพ่ือรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง รับย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2)  สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

อนุมัติประกำศต ำแหน่งว่ำง เพ่ือรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 
รับย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 2 
ต ำแหน่ง ดังนี้ 
     1. ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 25   
    2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ
ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 42           
     และหำกมีต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง รับย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญ อนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอใช้บัญชีรำยชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนรำชกำรต้นสังกัดต่อไป 

6.21 ขออนุมัติใช้ต ำแหน่งว่ำง ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 
ค. (2) เพ่ือประกำศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ต ำแหน่ง ย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และย้ำยข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญ มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

อนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 40 ใช้ต ำแหน่งว่ำงด ำเนนิกำรประกำศคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และรับโอน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำร
ย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มำบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 ค. (2) โดยกำรประเมินตำม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดก ำหนด แลเหำก
ไม่มีผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40  ประกำศคัดเลือก
บุคคลเพ่ือรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรอ่ืน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง คือ ต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขท่ี อ 39 ตำมเสนอ เพชรบูรณ์ 
 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 

6.22 ขอควำมยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมกำร 
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชีเป็น     
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย     
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

  1. ยินยอมให้ใช้บัญชีกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำ
วิชำเอกภำษำจีน  จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ขอใช้บัญชี  
  2. อนุมัติเป็นหลักกำร หำกส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดอ่ืนขอน ำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ่ืน และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบู รณ์ ตรวจสอบแล้วมี
ต ำแหน่ งว่ำง ให้ ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัด
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธี กำรที่  ก.ค.ศ. 
ก ำหนดได้ 

6.23 ขออนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน                           
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)   

1. อนุมัตริับย้ำย นำงสำวศิรินภำ รัตนวรำหะ   
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำด ำรง
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่ง
เลขที่ อ 27 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2562 
 2. อนุมัตยิ้ำย จ.ส.อ.สมบูรณ์  ถนอมพลกรัง   
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่ง
เลขที่ อ 17 ให้ด ำรงต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 16 
(ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม) 
 3. ให้ถอนชื่อ รำย นำงสำวกนกวรรณ สิทธิชำติ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นต้นสังกัดและ
เป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้โอนมีหนังสือแจ้งว่ำ     
อ.ก.ค.ศ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
กำรประชุมครั้ งที่  6 /2561  เมื่ อวันที่  10 
สิงหำคม 2561 มีมติให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดทรำบและถือปฏิบัติ  กรณี ส ำนั กงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดใดมี อัตรำก ำลั งไม่ถึ ง 45 
ต ำแหน่ง หำกมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำม
มำตรำ 38 ค. (2) ขอโอนไปรับรำชกำรทำงสังกัด
อ่ืน ให้ชะลอเรื่องกำรให้โอนไว้ก่อน ซึ่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจั งหวัด เพชรบู รณ์  มี อัตรำก ำลั ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  



๑๑ 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 
  39 ต ำแหน่ง กำรขอโอนไปรับรำชกำรสังกัดอ่ืน

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำย
ดังกล่ำว  จึงเป็นไปตำมมติ อ.ก.ค.ศ. ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

6.24 อนุมัติกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครู ประจ ำปี ๒๕62 ไปต่ำงจังหวัด   
 

อนุมัติหลักกำรกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำย           
ไปต่ำงจังหวัด ซึ่ งเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด และ
องค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ตำมเสนอ 

6.25 ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครู ช่วยปฏิบัติรำชกำรใน
สถำนศึกษำท่ีมีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด กรณีแก้ปัญหำ                       
และลดควำมขัดแย้งในสถำนศึกษำ 

ได้มีกำรพิจำรณำระเบียบวำระนี้แล้ว มติที่ประชุม
ตำมรำยงำนกำรประชุมฯ ในระเบียบวำระที่ 
4.10 กำรแก้ปัญหำ กรณีโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ 
เนื่องจำกเป็นวำระสืบเนื่องจึงพิจำรณำไปในครำว
เดียวกัน 

๖.๒6-6.28 ระเบียบวำระท่ี 6.26 - 6.28 (ลับ) เป็นกำร
พิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  

มติที่ประชุมตำมรำยงำนกำรประชุม (ลับ) เล่มที่ 2 
 

 

ที่ประชุม : ได้พิจำรณำแล้วและรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 24  มกรำคม  ๒๕๖2     

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  - ไม่มี -



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อทดแทนรายที่เกษียณอายุราชการ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยในครำวประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 
ตุลำคม 2561  เห็นชอบให้เสนอรำยชื่อ นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือแต่งตั้งทดแทน รำย นำยสกลภัทร เขียวฉ่ ำ  ซึ่งได้เกษียณอำยุรำชกำร เมื่อวันที่ 1 
ตุลำคม 2561 และเสนอรำยชื่อ นำยอ ำนำจ  บุญทรง ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร จังหวัด(อกศจ.) และเสนอ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค เพ่ือแต่งตั้งทดแทนรำย นำยดิเรก  
ต่ำยเมือง ซึ่งได้เกษียณอำยุรำชกำร เมื่อวันที่ 1  ตุลำคม  2561  

  บัดนี้ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมกำรทดแทนรำยที่เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 2 รำยเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รำยละเอียดดังนี้  
  1. คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง นำยบรรเจิด กลิ่นจันทร์  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นอนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 31  
ตุลำคม 2561 
  2. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ได้มีค ำสั่ง
แต่งตั้ง นำยอ ำนำจ  บุญทรง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น
อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ที่ 10/2562  ลงวันที่ 17  มกรำคม  2562  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ   
 
ที่ประชุม :  รับทรำบ 



๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.2  การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งที่๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม  
๒๕๖2 ได้มีมติให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรส ำหรับรำยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล จ ำนวน 102 รำย จนกว่ำจะ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  นั้น  

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ      
ได้ด ำเนินกำรประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ภำคเรียนที่ 1 ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมบัญชีรำยชื่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล จ ำนวน 
102 รำย หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดดังปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีหนังสือแจ้งให้ศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของ
ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ภำคเรียนที่ 2 และได้ประมวลผลข้อมูลรำยบุคคล ณ วันที่ ๔ 
กุมภำพันธ์   256๒  จำกระบบฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้ง ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลจำกรหัสประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก แล้ว พบว่ำ ข้อมูลที่หน่วยงำนจัดส่งมีรำยชื่อของนักเรียนรำย
เดียวกัน ซ้ ำซ้อนอยู่ในหลำยสถำนศึกษำและหลำยสังกัดโดยมีรำยละเอียดข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลที่ต้องด ำเนินกำร
ตรวจสอบ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 2,252 รำยกำร ประกอบไปด้วย  

 

สังกัดหน่วยงำน จ ำนวนรำยชื่อนักเรียนซ้ ำซ้อน (คน) 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 68 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน 928  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 263 
ส ำนกงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 272 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบฯ (กศน) 705 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 16  

รวม 2,252 
หมำยเหตุข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 62  ประมวลผลโดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ         
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ภำคเรียนที่ 2  
และขอให้ส่งผลกำรตรวจสอบกลับมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ภำยในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 เพ่ือ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จักได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่งส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรตำมล ำดับต่อไป  และหำกมีผลกำรด ำเนินกำรเป็นประกำรใดจะได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ในกำรประชุมในครำวถัดไป  

             จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 

ที่ประชุม :  รับทรำบ และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรส ำหรับจ ำนวนรำยที่ยังมิได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 2,252 รำย 
ให้คณะกรรมกำร กศจ. ทรำบต่อไป 



๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.3  ผลการหารือการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์         
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตำมที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เสนอแผนกำรขอจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์  ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สถำบันวิทยำลัยชุมชน และท่ำนองคมนตรี ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม 
วัฒนชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกำสกำรเข้ำถึงทำงด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต ตอบสนองกำรศึกษำ
ตลอดชีวิตของนโยบำยรัฐบำล และเพ่ือขยำยโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเรียน รู้และ
ฝึกอบรมเสริมองค์ควำมรู้กำรประกอบอำชีพได้ตลอดชีวิต มีปัญญำเป็นทุนสำมำรถสร้ำงงำนและรำยได้ให้แก่
ครอบครัว และได้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรจัดตั้ งวิทยำลัยชุมชน จ ำนวน 
3,420,000 บำท (สำมล้ำนสี่แสนสองหมื่นบำทถ้วน) จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  1. งบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 1,000,000 บำท 
  2. งบประมำณจำกเทศบำลเมือง จ ำนวน 3 แห่ง ๆ  ละ 100,000 บำท รวมจ ำนวน 300,000 บำท 
  3. งบประมำณจำกเทศบำลต ำบล จ ำนวน 22 แห่งๆ  ละ 50,000 บำท รวมจ ำนวน 1,100,000 บำท  
  4. งบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 102 แห่งๆ ละ 10,000 บำท             
รวมจ ำนวน 1,020,000 บำท 

  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้หำรือกำรตั้งงบประมำณเงินอุดหนุน    
ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปที่กระทรวงมหำดไทย ซึ่งกระทรวงมหำดไทย 
ได้แจ้งผลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มิได้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชน (อ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชนเป็นของสภำสถำบันวิทยำลัยชุมชนตำมกฎหมำย) ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงไม่สำมำรถตั้งงบประมำณอุดหนุนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือจัดตั้งวิทยำลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ได้  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 
ที่ประชุม :  รับทรำบ



๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.4  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 25 
กันยำยน 2560 ได้เห็นชอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์แผนพัฒนำกำรศึกษำ     
(พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์(รอบทบทวนประจ ำปีพ.ศ.2563) เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน ตัดสินใจ ก ำหนด
นโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส่วนรำชกำรหน่วยงำนและสถำนศึกษำและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้แจ้งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนกระบวนกำรและสื่อต่ำงๆ ทั้งหนังสือ
รำชกำร เอกสำรประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.pnbpeo.go.th และกำรประชุมรวมพลังยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปแล้ว นั้น  

ส ำนักงำนงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ก ำหนดระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำ และให้มีกำรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ภำยในเดือน กันยำยน 2562   

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ด ำเนินตำมกระบวนกำรและขั้นตอนที่ก ำหนด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   
จึงจะด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำน จะแต่งตั้งบุคลำกร จำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ทุกภำคส่วน เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ทรำบต่อไป 

 

ทั้งนี้  ได้น ำเรียนคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำทรำบในครำวประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562  
 

  จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 
ที่ประชุม :  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pnbpeo.go.th/


๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5  การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
                     1.  เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน ตัดสินใจ ก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส่วนรำชกำร
หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
                     2. เพื่อสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ 
                     3. เพื่อบูรณำกำรฐำนข้อมูลของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำเข้ำด้วยกันเป็นระบบ 
                     4. เพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และกำรบริกำรประชำชน 

โดยคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำแบ่งเป็น 3 ระดับ คือคณะกรรมกำรสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับประเทศ ระดับภำค และระดับ
จังหวัด ในส่วนของคณะกรรมกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดได้ก ำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประกอบด้วย  

(ก) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย เป็นประธำน 
(ข) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกเขต 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นำยก
สมำคมหรือประธำนชมรมโรงเรียนเอกชนประจ ำจังหวัดหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด  และ
ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ 
และโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนสังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ให้มีผู้แทนของหน่วยงำนดังกล่ำวเพ่ิมเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่งด้วย  

(ค) กรรมกำรจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชนซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน  
(ง) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคนซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำม

เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงด้ำนบริหำร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยทั้งนี้ต้องแต่งตั้งจำกด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งคน  

(จ) ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
(ฉ) รองศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด
เพชรบูรณ์  ประกำศ ณ วันที่ 19 มิถุนำยน 2561  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ด ำเนิ นกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์  
2562  โดยในกำรประชุมดังกล่ำวได้มีกำรขอควำมเห็นชอบตั้งคณะท ำงำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ และจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำ ให้ครบทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นเอกภำพ  
 
 
 
 



๑๗ 

คณะกรรมกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด 
 ใหมี้อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
 1) เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นและค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 2) ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด 
 3) ออกประกำศ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงำนในระดับจังหวัด สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรใดๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำน หรือมอบหมำยกรรมกำรคนใดคนหนึ่ง  
เพ่ือด ำเนินกำรใดๆอันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด 
 5) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1) รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด 
  2) ศึกษำ วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในภำพรวมของจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ และแผนพัฒนำจังหวัด 
  3) ก ำหนดขอบเขตข้อมูลเฉพำะกิจส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงำนระดับ
จังหวัดจัดเก็บข้อมูลได้ตำมควำมเหมำะสม  
  4)  ประสำนกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลเฉพำะกิจให้ครบทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้มี
ควำมสมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  5) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

6) พัฒนำบุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศระดับจังหวัด ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดเก็บและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 
  7) จัดประชุมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับ
จังหวัด และรำยงำนสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำจังหวัด คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำภำค และคณะกรรมกำร 
  8)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดมอบหมำย      

 

ทั้ งนี้   ได้น ำเรียนคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ทรำบในครำวประชุม              
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12  กุมภำพันธ์  2562  
 
ที่ประชุม :  รับทรำบ 
 
 



๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.6  รายงานผลการด าเนินการติดตามนกัเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร    
                         หรือไม่มีสัญชาติไทย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันที่ 24
กรกฎำคม 2561 ได้มีมติให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ด ำเนินกำรส ำรวจนักเรียน นักศึกษำ ที่ไม่มี
หลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยเข้ำเรียนในสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมนักเรียน นักศึกษำ ที่ไม่มี
หลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ดังนี้นักเรียน นักศึกษำ ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มี
สัญชำติไทยเข้ำเรียนในสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์มีจ ำนวน 124 คน แยกได้ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรก ำหนดเลข 13 หลัก จ ำนวน 33 คน 

2. นักเรียนขำดคุณสมบัติ จ ำนวน 8 คน 

3. นักเรียนไม่อยู่ในสถำนศึกษำ จ ำนวน 17 คน 

4. อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ จ ำนวน 64 คน 

5. มีหนังสือเดินทำงและไม่ประสงค์ขอสัญชำติไทย จ ำนวน 2 คน  
 รำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรติดตำมนักเรียน นักศึกษำ ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มี

สัญชำติไทย  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
 
ที่ประชุม :  รับทรำบ และให้สรุปรำยชื่อนักเรียน / โรงเรียนที่สังกัด ส ำหรับรำยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจสอบ 
จ ำนวน 64 รำย ให้กับทำงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือจักได้แจ้งข้อมูลให้อ ำเภอในท้องที่ด ำเนินกำรต่อไป 



๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.7  โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน   
                        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ด้วยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงมหำดไทย  
และกระทรวงศึกษำธิกำรได้ร่วมกันด ำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ ปี 2562 ภำยใต้ “มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)โดยให้คณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมี    
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน และศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นเลขำนุกำร เริ่มด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร นักเรียน
ทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยยึดตำมรำยละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรคัดเลือก คัดสรร 
ตำมคู่มือและแผนปฏิบัติกำรฯ ปี 2562 อย่ำงเคร่งครัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่ออย่ำงรอบคอบ 
และด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยให้จังหวัดจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรคัดเลือก คัดสรร พร้อม
รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดแล้ว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 – 5 
รำย ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรกลั่นกรองระดับภำค และให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจัดส่ง
รำยชื่อผู้ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบระดับภำค 8 รำย ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ภำยในวันศุกร์ที่ 
15 มีนำคม 2562 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำทรำบและคัดเลือกนักเรียน เพ่ือเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระรำชทำนทุนระดับจังหวัดโดย
ให้จัดส่งใบสมัครให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ภำยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562ซึ่งมีหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำเสนอชื่อนักเรียนเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก คัดสรร โครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช
ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร รุ่นที่ 11ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวนคน  

3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ เยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระรำชทำนฯ รุ่นที่ 11ปีกำรศึกษำ 2562  ระหว่ำงวันที่ 26 – 
28 กุมภำพันธ์ 2562เพ่ือรวบรวมข้อมูลน ำเสนอคณะกรรมกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระรำชทำนทุนและประสำนงำน
ระดับจังหวัดฯ   

4. จังหวัดเพชรบูรณ์  ก ำหนดจัดประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระรำชทำนทุนและ
ประสำนงำนระดับจังหวัดโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11ปีกำรศึกษำ ๒๕62 เพ่ือพิจำรณำ
คัดเลือกนักเรียนเข้ำรับทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร รุ่นที่ 11 ปีกำรศึกษำ 2562  
ในวันจันทร์ที่ 4 มีนำคม 2562 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ก ำหนดจัดประชุมกลั่นกรองรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมระดับ
ภำคกำรศึกษำ โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562 
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระรำชรัตนมุนี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17   

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 

ที่ประชุม  :  รับทรำบ 



๒๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.8  รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ กศจ.เพชรบูรณ์  
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2561 ได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่งและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทรำบแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.9  การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตำมที่ ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ซึ่งในวิธีกำร ข้อ ๒.๑(๓) และข้อ ๒.๒(๓) ได้ก ำหนดให้บันทึกประวัติกำร
ปฏิบัติงำน (Logbook) โดยมีชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน ชั่วโมงกำรอบรมและกำรพัฒนำและผ่ำนกำรรับรองจำก
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พร้อมแนบไฟล์ Logbook ทั้งนี้ ได้ก ำหนดคู่มือกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู โปรแกรมกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน และคู่มือกำรใช้โปรแกรม นั้น 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่วน
หนึ่งไม่มีควำมถนัดในกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) ในระบบโปรแกรม Microsoft For Windows ส ำนักงำน 
ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ยกเลิกข้อควำมตำมข้อ ๓ ของหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ แต่ยังคงด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  มีวิทยฐำนะและเลื่อน
วิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.10   การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำน

อัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวบรวมเสนอคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ก.ค.ศ.) ขอรับจัดสรรอัตรำดังกล่ำวคืน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรแล้ว และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. อนุมัติจัดสรรคืนอัตรำเกษียณดังกล่ำวคืน  ทุกต ำแหน่ง โดยให้ก ำหนดต ำแหน่ง
ตำมจ ำนวนและประเภทต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ในหน่วยงำนกำรศึกษำที่มีอัตรำก ำลังไม่เกินกรอบอัตรำก ำลังที่  
ก.ค.ศ. ก ำหนด นั้น 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้น ำอัตรำว่ำง ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ และ
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร  เมื่อสิ้นปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรคืนจำก ก.ค.ศ. มำจัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 จึงให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 แล้วรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมแบบรำยงำนสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 โดยให้ใช้อัตรำที่ได้รับจัดสรรเพ่ือสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และรำยงำนส ำนักงบประมำณภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่มีค ำสั่งแต่งตั้ง พร้อม
ส ำเนำแจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
   ทั้งนี้ ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เสนอต ำแหน่งว่ำงอ่ืนยุบเลิกแทนต ำแหน่งเกษียณอำยุฯ 
ไว้ตำมแนวปฏิบัติในหนังสือที่อ้ำงถึง 1 ให้ถือว่ำจัดสรรคืนต ำแหน่งเกษียณอำยุฯ นั้นไว้ ก่อนแล้ว และเนื่องจำก
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ    
พ.ศ.2561 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 เป็นต ำแหน่งที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รำยงำนเป็นต ำแหน่งเกษียณอำยุฯ 
หรือเป็นต ำแหน่งว่ำงที่เสนอยุบเลิกแทนต ำแหน่งเกษียณอำยุฯ ตำมกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้เดิม ซึ่งหำก 
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้สั่งตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัว หรือตัดโอนอัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งว่ำงตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 1 มำก ำหนดเป็นต ำแหน่งในกรอบอัตรำก ำลังใหม่ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง 3 ในต ำแหน่งใด ให้ถือว่ำจัดสรรคืน
ต ำแหน่งนั้นด้วยแล้ว ยกเว้นต ำแหน่งที่ตัดโอนอัตรำเงินเดือนมำก ำหนดเป็นต ำแหน่งนอกกรอบอัตรำก ำลัง ให้ถือว่ำ
มิได้จัดสรรคืนต ำแหน่งดังกล่ำว โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนเป็นต ำแหน่งว่ำงมีอัตรำเงินเดือนนอกกรอบ
อัตรำก ำลังตำมแนวทำงในหนังสือที่อ้ำงถึง 4  
  อนึ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอสงวนอัตรำว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร    
เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ต ำแหน่งในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ยังมิได้จัดสรรคืนตำมหนังสือฉบับนี้ 
รวมถึงอัตรำว่ำงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) ในส่วนที่เกินกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องและบริหำรอัตรำก ำลังในภำพรวม โดยจะแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทรำบต่อไป  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ   
 
ที่ประชุม : รับทรำบ 
 
 



๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.11   การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561 ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่  20 
พฤศจิกำยน 2561 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 ควำมแจ้ง
แล้ว นั้น  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำแล้ว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จึงได้ก ำหนดกำรคัดเลือกเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. พัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 20 – 27  
กุมภำพันธ์ 2562 

2. แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และปฏิบัติงำนที่สถำนศึกษำเพ่ือรับกำรประเมิน
สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เป็นระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562  
  ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดผลดีต่อ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จึงขอให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร สถำนศึกษำ
และให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมก ำหนดกำรดังกล่ำว รำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 847 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ   
 
ที่ประชุม  : รับทรำบ 
 

 



๒๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.12   ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15  
กุมภำพันธ์  2562  ณ  ห้องประชุม A.O.C ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ประชุม   
มีมติให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ รำยงำนข้อมูลเด็กซ้ ำซ้อน กรณี ที่มีสำเหตุจำกกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทวิศึกษำ โดยขอให้รำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ (กศจ.) ทรำบ ในครำวประชุมวันที่ 25  กุมภำพันธ์  2562 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอควำมร่วมมือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลกำรเรียนหลักสูตรทวิศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ   
 
ที่ประชุม  :  รับทรำบ และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรข้อมูลเด็กซ้ ำซ้อน กรณี ที่มีสำเหตุจำกกำรจัดกำรเรียนสอน
ทวิศึกษำ ไปยังส่วนกลำงและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร กศจ. ทรำบต่อไป 



๒๕ 

ระเบียรวาระที่ 5  แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3  มีควำมประสงค์ขอควำม
เห็นชอบขอรับกำรกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3  จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังคณะกรรมกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 2.2 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04003/6 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2552   
 2.3 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0893.3/ว0020 ลงวันที่ 2 มกรำคม 2552 
 2.4 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำรสั่ง ณ วันที่ ๓ เมษำยนพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
 3.1 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังคณะกรรมกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 3 ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ในด้ำนวิชำกำรด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำโดย (2) ด้ำนงบประมำณ (ซ) กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วย  
 3.2 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0893.3/ว0020 ลงวันที่ 2 มกรำคม 2552 ได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยขอบเขตของ
กำรให้เงินอุดหนุน เป็นค่ำใช้จ่ำยในลักษณะกำรจัดจ้ำงครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่จ ำเป็น 
ยกเว้นค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ไม่เป็นกำรซ้ ำซ้อนกับงบประมำณที่สถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐ และตรงตำม
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ โดยโครงกำรดังกล่ำวต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมล ำดับ  
 3.3 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำรข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ       
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ ข้อ ๒๑ บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้ำงถึงคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ถือว่ำอ้ำงถึง กศจ. ตำมค ำสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่ำวยังคงมี
ผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ 



๒๖ 

 3.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 มีสถำนศึกษำ                
ในสังกัด ที่มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นจำกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้ 
  3.4.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 1 โรงเรียน                   
1 โครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 494,000 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นสี่พันบำทถ้วน) 
  3.4.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 จ ำนวน 18 แห่ง                
3 โครงกำร งบประมำณ 14,831,300 บำท (สิบสี่ล้ำนแปดแสนสำมหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยบำทถ้วน) 
  3.4.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จ ำนวน 42 แห่ง                
1 โครงกำร งบประมำณ 17,919,000 บำท (สิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เห็นควรพิจำรณำดังนี้  
 1. ให้ควำมเห็นชอบ กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์      
ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3  ตำมข้อ 3.4  
 2. พิจำรณำเห็นชอบเป็นหลักกำร ส ำหรับสถำนศึกษำที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยหลังกำรประชุมครั้งนี้ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 
เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 พิจำรณำเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอ่ืนตำมควำมเหมำะสม และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทรำบในครำวประชุมครั้งต่อไป 
 

5. การวิเคราะห์ความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 
2562 ได้พิจำรณำเห็นชอบกำรขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์แล้ว  เห็นสมควรให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ  
 

6.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
   คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำเห็นชอบตำมข้อ 4 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประกำรใด  
 

7. มติที่ประชุม :   
 1. เห็นชอบ กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3  ตำมข้อ 3.4  
 2. เห็นชอบเป็นหลักกำร ส ำหรับสถำนศึกษำที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภำยหลังกำรประชุมครั้งนี้ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 
และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 พิจำรณำเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ทรำบใน
ครำวประชุมครั้งต่อไป 
 



๒๗ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ค าขอ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประสงค์ขอรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ในสังกัดโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนบ้ำนพล ำ  อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. โรงเรียนบ้ำนดงหลง  อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง  อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 บทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  มำตรำ 38 วรรค 1  
               “ ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประสำน ส่งเสริมและสนับสนุน
สถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำ รศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำใน
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” 
  2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พ.ศ. 2550  หมวด 2 กำรรวมสถำนศึกษำ 

 “ข้อ ๙  ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำรวมสถำนศึกษำตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพื่อให้
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้ำนสิทธิโอกำส และคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

แนวปฏิบัติในกำรรวมสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบข้อมูล จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ และน ำเสนอคณะกรรมกำร

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดย 
(๑) สถำนศึกษำใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑.๑) จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 
(๑.๒) จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๑.๓) เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใดมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

(๒.๑) จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 
(๒.๒) แจ้งสถำนศึกษำท่ีจะรวมกัน 
(๒.๓) จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๒.๔) เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ        

ขั้นพ้ืนฐำน 



๒๘ 

 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำกำรให้ควำมเห็นชอบกำรรวมสถำนศึกษำ โดยให้มี
ผลก่อนวันเริ่มต้นปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

เมื่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประกำศรวมสถำนศึกษำ และให้จัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
        2.3  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำร 
ปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
          “ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำของแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ  กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตำมค ำสั่งนี้” 
      2.4 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
  (๑) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อน 
กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ 
  ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร 
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2.5 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปี พ.ศ.2560-2564 
                   คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 
ขนำดเล็ก ประจ ำปี พ.ศ.2560-2564 ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
คู่มือกำรด ำเนินงำนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2559 –2564 ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพ่ือลดควำมเลื่อมล้ ำและเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ
ของนักเรียน โดยก ำหนดกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  
2. กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร  
3. กำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร  
4. กำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่ และสินทรัพย์อื่นๆ  
5. กำรบริหำรจัดกำรกำรเดินทำงไปเรียนรวม  

 
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลประกอบกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1  จ ำนวน 4  โรงเรียน  ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้ำนพล ำ  ต ำบลป่ำเลำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ  ต ำบลบ้ำนกล้วย  อ ำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. โรงเรียนบ้ำนดงหลง  ต ำบลท้ำยดง  อ ำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง  ต ำบลท้ำยดง  อ ำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๒๙ 

รำยละเอียดดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านพล า  ต าบลป่าเลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.1 โรงเรียนบ้ำนพล ำ เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   
จ ำนวน 7 ห้องเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ไม่มีนักเรียน)  แจ้งควำมประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำน 
สะเดียง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2/2561 ข้อมูลโรงเรียนไป
เรียนรวมและโรงเรียนหลัก ดังนี้ 

โรงเรียนควบรวม (10 มิ.ย. 61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย. 61) ระยะ 
ห่ำง 
(กม.) 

ประภท
โรงเรียน 

หมำย
เหตุ 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

นร. บร.+ครู นร. บร.+ครู 

บ้ำนพล ำ ป่ำเลำ เมือง
เพชรบูรณ ์

25 3 บ้ำน 
สะเดียง 

ใน
เมือง 

เมือง
เพชรบูรณ ์

201 17 4.3 รร.ขนำด
เล็ก 

เรียนรวม
ทุกช้ัน
เรียน 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและผู้ปกครองนักเรียนในครำวประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและคณะครู  เมื่อวันที่ 5  ตุลำคม 2561  ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 58 คน  
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 7 คน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 คน ครู 3 คน ผู้ปกครอง 23 คน 
นักเรียน 23 คน  นักกำรภำรโรง 1 คน มีมติเห็นชอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้ำนพล ำไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนสะ
เดียง ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2/2561 

1.3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนจ ำนวน 2 คน นักกำรภำรโรง 1 คน ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนสะเดียง โดยให้สอนตำม
วิชำเอก ตำมควำมถนัด และจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ำนสะเดียงตำมแบบแผนกำรรวมสถำนศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  

1.3.1 นำงมำลินี  เกตุแก้ว     ต ำแหน่ง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
1.3.2 นำงธมนวรรณ  ผ้ำยผำ  ต ำแหน่ง ครู ช ำนำญกำร 
1.3.3 นำยสมัคร กิจพินิจ   ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 4 

1.4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1  ให้โรงเรียนบ้ำนพล ำด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ำนสะเดียงตำมแบบแผนกำรรวม
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

1.5 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และทรัพย์สิน  ให้โรงเรียนบ้ำนพล ำ 
เป็นผู้ด ำเนินกำรโดยน ำวัสดุ สื่อ ICT  และสื่อกำรเรียนกำรสอนบำงส่วนมำใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้ำนสะเดียง 

1.6 กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำร หลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนบ้ำนพล ำเป็น
ผู้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและตำมแนวทำงของโรงเรียนบ้ำนสะเดียง โดยให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะเดียงเป็น      
ผู้ก ำกับ ควบคุมให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2 โรงเรียนบ้านโคกส าราญ ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.1 โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล 2 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

จ ำนวน 8 ห้องเรียน  แจ้งควำมประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ  ต ำบลบ้ำนกล้วย  อ ำเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2/2561  ข้อมูลโรงเรียนไปเรียนรวมและโรงเรียนหลัก 
ดังนี้ 



๓๐ 

 
โรงเรียนควบรวม (10 มิ.ย. 61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย. 61) ระยะ 

ห่ำง 
(กม.) 

ประภท
โรงเรียน 

หมำย
เหตุ 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

นร. บร.+ครู นร. บร.+ครู 

บ้ำนโคก
ส ำรำญ 

บ้ำน
กล้วย 

ชนแดน 29 2 บ้ำน 
เขำคณฑำ 

บ้ำน
กล้วย 

ชนแดน 151 8 3.0 รร.ขนำด
เล็ก 

เรียนรวม 
ทุกช้ัน
เรียน 

 
2.2 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและผู้ปกครองนักเรียนในครำวประชุม

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและคณะครู เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกำยน 2561  ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 43 
คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน 29 คน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5 คน มีมตเิห็นชอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 
2/2561 

2.3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1  ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 คน ครูผู้สอนจ ำนวน 2 คน นักกำรภำรโรง 1 คน ธุรกำรโรงเรียน 
1 คน ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ โดยให้สอนตำมวิชำเอก ตำมควำมถนัด และจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน
กับโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำตำมแบบแผนกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  

2.3.1 นำยแหลม  คล้ำยใจตรง   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.3.2 นำงอมรรัตน์  ตะเภำพงษ์  ต ำแหน่ง ครู 
2.3.3 นำยวันชัย  คุ่ยสว่ำง           ต ำแหน่ง ช่ำงไม้ 3 
2.3.4 นำงระพีพร  ค ำแก้ว            ต ำแหน่ง ธุรกำรโรงเรยีน 

2.4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1 ให้โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำตำมแบบแผนกำร
รวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2.5 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และทรัพย์สิน ให้โรงเรียนบ้ำนโคก
ส ำรำญเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยน ำวัสดุ สื่อ ICT  และสื่อกำรเรียนกำรสอนบำงส่วนมำใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ 

2.6 กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำร หลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญเป็น
ผู้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและตำมแนวทำงของโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ  โดยให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ 
เป็นผู้ก ำกับควบคุมให้เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3 โรงเรียนบ้านดงหลง  ต าบลท้ายดง  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 8 ห้องเรียน   

แจ้งควำมประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง  ต ำบลท้ำยดง  อ ำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์   
ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1/2562  ข้อมูลโรงเรียนไปเรียนรวมและโรงเรียนหลัก ดังนี้ 

 
โรงเรียนควบรวม (10 มิ.ย. 61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย. 61) ระยะ 

ห่ำง 
(กม.) 

ประภท
โรงเรียน 

หมำย
เหตุ 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

นร. บร.+ครู นร. บร.+ครู 

บ้ำนดง
หลง 

ท้ำย
ดง 

วังโป่ง 29 3 วังชะนำง ท้ำย
ดง 

วังโป่ง 140 10 2.9 รร.ขนำด
เล็ก 

เรียนรวม 
ทุกช้ัน
เรียน 



๓๑ 

3.2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและผู้ปกครองนักเรียนในครำวประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและคณะครู เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561 ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน  ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน 6 คน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2 คน เจ้ำหน้ำที่ สพป. 
2 คน  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 10 คน ผู้ใหญ่บ้ำน 2 คน ผู้แทนชุมชน 2 คน ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงหลงไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง  ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1/2562 

3.3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1  แต่งตั้งนำงพิมเสน  ทองนึก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง ไปรักษำรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนดงหลง  ครูผู้สอนจ ำนวน 3 คน และนักกำรภำรโรง จ ำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้ำที่ที่โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 
โดยให้สอนตำมวิชำเอก ตำมควำมถนัด และจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำงตำมแบบแผนกำร
รวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่  

3.3.1 นำยสุเทพ  จันทร   ต ำแหน่ง ครู  เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562 
3.3.2 นำยอรุณ  จันทร์ศร ต ำแหน่ง ครู  เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562 
3.3.3 นำยบุญเลิศ  ทองทรง ต ำแหน่ง ครู  เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562 
3.3.4 นำยจักรละลิน  บุญนำก ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ  ย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่โรงเรียน 

บ้ำนวังแช่กลอย วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
3.4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  

เขต 1  ให้โรงเรียนบ้ำนดงหลง ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำงตำมแบบแผนกำร 
รวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3.5 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และทรัพย์สิน  ให้โรงเรียน 
บ้ำนดงหลงเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยน ำวัสดุ สื่อ ICT  และสื่อกำรเรียนกำรสอนบำงส่วนมำใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้ำน 
วังชะนำง 

3.6 กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำร หลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนบ้ำนดงหลง
ผู้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและตำมแนวทำงของโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง  โดยให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 
เป็นผู้ก ำกับ ควบคุมให้เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4 โรงเรียนบ้านด่านช้าง  ต าบลท้ายดง  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.1 โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง เปดิสอนระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน  

7 ห้องเรียน  แจ้งควำมประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง  ต ำบลท้ำยดง  อ ำเภอวังโป่ง  จังหวัด
เพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1/2562  ข้อมูลโรงเรียนไปเรียนรวมและโรงเรียนหลัก ดังนี้ 

 
โรงเรียนควบรวม (10 มิ.ย. 61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย. 61) ระยะ 

ห่ำง 
(กม.) 

ประภท
โรงเรียน 

หมำย
เหตุ 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
จ ำนวน 

นร. บร.+ครู นร. บร.+ครู 

บ้ำนด่ำน
ช้ำง 

ท้ำย
ดง 

วังโป่ง 15 2 วังชะนำง ท้ำย
ดง 

วังโป่ง 140 10 6 รร.ขนำด
เล็ก 

เรียนรวม 
ทุกช้ัน
เรียน 

4.2 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและผู้ปกครองนักเรียนในครำวประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและคณะครู  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561  ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน  
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน 6 คน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2 คน 
เจ้ำหน้ำที่ สพป. 2 คน  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 10 คน ผู้ใหญ่บ้ำน 2 คน ผู้แทนชุมชน 2 คน      
มีมติเห็นชอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำงไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง  ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1/2562 
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4.3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1  แต่งตั้งนำงพิมเสน  ทองนึก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง ไปรักษำรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง  และให้ครูผู้สอน จ ำนวน 2 คน และนักกำรภำรโรง จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 คน 
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง โดยให้สอนตำมวิชำเอก ตำมควำมถนัด และจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับ
โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง ตำมแบบแผนกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่  

4.3.1 นำยขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น ต ำแหน่ง ครู 
4.3.2 นำงศุภลักษณ์  บัวมั่น  ต ำแหน่ง ครู 
4.3.3 นำยทรงวุฒิ  มูลศรี  ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
4.3.4 นำงสำวจิตรำวดี  ศรีจนัทร์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

4.4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1  ให้โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำงด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำงตำมแบบแผนกำร 
รวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.5 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และทรัพย์สิน  ให้โรงเรียน 
บ้ำนด่ำนช้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยน ำวัสดุ สื่อ ICT  และสื่อกำรเรียนกำรสอนบำงส่วนมำใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 

4.6 กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำร หลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง
ผู้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงตำมระเบียบและตำมแนวทำงของโรงเรียนวังชะนำง  โดยให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนวังชะนำง เป็นผู้ก ำกับ ควบคุมให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้ว มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2559 
4.2 ได้พิจำรณำโรงเรียนที่ขอรวมสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย

กำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2550 หมวด 2 กำรรวมสถำนศึกษำ 
4.3 เห็นสมควรให้ มีกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียนมำรวม โรงเรียนหลัก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

1 โรงเรียนบ้ำนพล ำ โรงเรียนบ้ำนสะเดียง 
2 โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ โรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ 
3 โรงเรียนบ้ำนดงหลง โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 
4 โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 

 
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในครำวประชุม ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 ได้พิจำรณำเห็นชอบกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเห็นชอบให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์พิจำรณำ 
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6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรรวมสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน  โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และผ่ำน
กำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ 
ประกำรใด 

7. มติท่ีประชุม :  เห็นชอบกำรรวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 4 โรงเรียน ดังนี ้
 

ที ่ โรงเรียนมำรวม โรงเรียนหลัก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

1 โรงเรียนบ้ำนพล ำ โรงเรียนบ้ำนสะเดียง 
2 โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ โรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ 
3 โรงเรียนบ้ำนดงหลง โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 
4 โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ค าขอ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  มีควำมประสงค์ขอควำมเห็นชอบ  
เลิกสถำนศึกษำ ตำมข้อเสนอของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนล ำป่ำสักมูล   ต ำบลดงมูลเหล็ก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ   ต ำบลสะเดียง   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. โรงเรียนบ้ำนหลุง    ต ำบลวังชมภู   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค    ต ำบลบ้ำนโตก   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5. โรงเรียนบ้ำนนำ   ต ำบลนำงั่ว อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ    

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
“มำตรำ 38 ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ...” 
2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้ วยกำรจัดตั้ ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้น พ้ืนฐำน               

พ.ศ. 2550   
หมวด 3 กำรเลิกสถำนศึกษำ 
ข้อ 11 ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเลิกสถำนศึกษำ เมื่อสถำนศึกษำนั้น          

มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน 
                       (2) จ ำนวนนักเรียนลดลง จนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง  
กำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ 
 แนวปฏิบัติในกำรเลิกสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
        (1) ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน แล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 
       (2) ให้สถำนศึกษำ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
ก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป 
       (3) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศเลิกสถำนศึกษำและจัดให้มีกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินและช ำระบัญชี รวมถึงกำรด ำเนินกำร โอนหรือจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ของสถำนศึกษำ 
       (4) บรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในควำมดูแล
รับผิดชอบของสถำนศึกษำอ่ืน  ตำมที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด 
        (5) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (6 ) กำรเลิ กสถำนศึ กษำ โดยปกติควรเลิ กปี ละหนึ่ งชั้ น เรียน เริ่มตั้ งแต่ ชั้ นต้ น                      
ของสถำนศึกษำ เว้นแต่ มีเหตุผลควำมจ ำเป็นพิเศษ  อำจเลิกปีละเกินกว่ำหนึ่งชั้นเรียนหรืออำจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
         (7) เมื่อเลิกสถำนศึกษำจะต้องจัดให้นักเรียนในสถำนศึกษำที่ถูกเลิกได้เข้ำเรียนทุกคน 
    ข้อ 12 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนกำรจัดตั้ง รวม และเลิก สถำนศึกษำให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพื่อทรำบและให้กำรสนับสนุน..”  
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 2.3 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

“...ข้อ 16 ให้โอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่และกำรด ำเนินกำรใดๆตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค กศจ . อกศจ. คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน 
ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม พุทธศักรำช 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำร 
และคณะท ำงำนตำมค ำสั่งนี…้”  

3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำย และ
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  โด ย ค ณ ะก รรม ก ำรส ถ ำน ศึ ก ษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน ข อ งทั้ ง  5  โร ง เรี ย น ดั งก ล่ ำ ว  
มีมติเห็นชอบให้เลิกสถำนศึกษำเนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้สนับสนุนงบประมำณ 
งบด ำเนินงำน รำยกำรค่ำพำหนะ รับ-ส่ง นักเรียนส ำหรับโรงเรียนที่เลิกสถำนศึกษำไปโรงเรียนหลัก ภำคเรียนละ 
100 วัน  
 1. โรงเรียนบ้านล าป่าสักมูล   
  1.1 โรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูล  ตั้งอยู่ที่หมู่ 7  ต ำบลดงมูลเหล็ก อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์    
มีครู 4 คน มีนักเรียน 17 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561)  เปิดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบำลปีที่ 1 - 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำลทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  22 กุมภำพันธ์ 2561   

1.2 โรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูล ได้รับกำรสนับสนุนค่ำพำหนะรับ-ส่งนักเรียน (งบด ำเนินงำน) จ ำนวน 
100 วัน  เพ่ือรับ-ส่งนักเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูลไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำล (โรงเรียนหลัก) ตำม
งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้โดยยึดเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูล  
จ ำนวน 30,000 บำท (จ้ำงเหมำ) 
  1.3 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่  
10 สิงหำคม 2561  มีมติร่วมกันเห็นควรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูล เนื่องจำกจ ำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ และไม่มีนักเรียน
ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
  1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพขรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ข้อมูลกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          
ที่ 2/2562  ลงวันที่ 8 มกรำคม 2562  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 ผลกำร
พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำเห็นสมควรให้เลิกสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูลเนื่ องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลงจน      
ไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้  โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้ 

1.4.1 ด้ำนบุคลำกร 
ให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำล จนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร 

เกลี่ยอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์/แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล 
1.4.2 ด้ำนนักเรียน 

นักเรียนในเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนล ำป่ำสักมูลให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำล
โดยได้รับค่ำพำหนะตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจัดสรรให้ ครั้งละ 100 วัน 



๓๖ 

1.4.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และสินทรัพย์อ่ืน 
สถำนศึกษำที่เลิกส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำทุกประเภท 

โอนไปอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังจำกวนัเลิกสถำนศึกษำ 
1.4.4 กำรบริหำรจัดกำรเดินทำงไปเรียนรวม 

สพป. ด ำเนินกำรโอนทรัพย์สินของโรงเรียนที่เลิก  ให้โรงเรียนหลักหรือโรงเรียนอื่น 
ที่เหมำะสมหรือโรงเรียนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 

2. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ   
2.1 โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ  ตั้ งอยู่หมู่  4  ต ำบลสะเดียง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   

มีครู 1 คน มีนักเรียน 13 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561)  เปิดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  22 กุมภำพันธ์ 2561   

2.2  โรงเรียนบ้ ำนไร่ เหนือ  ได้ รับกำรสนับสนุน เป็ นค่ ำบริหำรจัดกำรรถรับ -ส่ งนั ก เรียน  
(รถกระบะ) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจ ำนวน 54,000 บำท ในภำคเรียนที่ 2/2561 เป็นค่ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ และค่ำบ ำรุงรักษำอ่ืนๆ  เพ่ือรับ-ส่งนักเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนไร่เหนือไปเรียนที่
โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด  (โรงเรียนหลัก)   

2.3 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 13  
มิถุนำยน 2561  มีมติร่วมกันเห็นควรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลง
จนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้  และไม่มีนักเรียนตั้งแต่ภำคเรียน 
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพขรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ข้อมูลกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึ กษำเพชรบูรณ์ เขต 1          
ที่ 2/2562  ลงวันที่ 8 มกรำคม 2562  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562  ผลกำร
พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำเห็นสมควรให้เลิกสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนไร่เหนือเนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลงจน          
ไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 

2.4.1 ด้ำนบุคลำกร 
ให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด จนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรเกลี่ย

อัตรำก ำลังตำมเกณฑ์/แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล 
2.4.2 ด้ำนนักเรียน 

นักเรียนในเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนไร่เหนือให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด
โดยได้รับงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรรถกระบะเพ่ือรับ-ส่งนักเรียน  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้  

2.4.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และสินทรัพย์อ่ืน 
สถำนศึกษำที่เลิกส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำทุกประเภท 

โอนไปอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังจำกวนัเลิกสถำนศึกษำ 
2.4.4 กำรบริหำรจัดกำรเดินทำงไปเรียนรวม 

สพป. ด ำเนินกำรโอนทรัพย์สินของโรงเรียนที่เลิก  ให้โรงเรียนหลักหรือโรงเรียนอ่ืน   
ที่เหมำะสมหรือโรงเรียนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 

3. โรงเรียนบ้านหลุง  
3.1 โรงเรียนบ้ำนหลุง  ตั้งอยู่หมู่ 6 ต ำบลวังชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีครู 1 คน        

มีนั กเรียน 23 คน(ข้อมูล ณ  วันที่  10 มิถุนำยน 2561) เปิดกำรเรียนกำรสอน ตั้ งแต่ชั้นอนุบำลปีที่  
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1 - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำน กม.2 ทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  1 มิถุนำยน 2561   

3.2 โรงเรียนบ้ำนหลุง ได้รับกำรสนับสนุนค่ำพำหนะรับ-ส่งนักเรียน(งบด ำเนินงำน) จ ำนวน 100 วัน  
เพ่ือรับ-ส่งนักเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนหลุงไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำน กม.2 (โรงเรียนหลัก) ตำมงบประมำณที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจัดสรรให้โดยยึดเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนหลุง จ ำนวน 34,500 บำท  

3.3 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกำยน  2561  มีมติร่วมกันเห็นควรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนหลุง เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียน
ลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้  และไม่มีนักเรียนตั้งแต่ภำค
เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

3.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพขรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ข้อมูลกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          
ที่ 2/2562  ลงวันที่ 8 มกรำคม 2562  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 ผลกำร
พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำเห็นสมควรให้เลิกสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนหลุงเนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 

3.4.1 ด้ำนบุคลำกร 
ให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำน กม.2 จนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง

ตำมเกณฑ์/แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล 
3.4.2 ด้ำนนักเรียน 

นักเรียนในเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนหลุงให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำน กม.2 โดยได้รับค่ำ
พำหนะตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ ครั้งละ 100 วัน 

3.4.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และสินทรัพย์อ่ืน 
สถำนศึกษำที่เลิกส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำทุกประเภท 

โอนไปอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังจำกวนัเลิกสถำนศึกษำ 
3.4.4 กำรบริหำรจัดกำรเดินทำงไปเรียนรวม 

สพป. ด ำเนินกำรโอนทรัพย์สินของโรงเรียนที่เลิก  ให้โรงเรียนหลักหรือโรงเรียนอ่ืน   
ที่เหมำะสมหรือโรงเรียนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 

4. โรงเรียนบ้านทุ่งแค 
4.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค  ตั้งอยู่หมู่ 6  ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีครู 2 คน  

มีนักเรียน 25 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) เปิดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบำลปีที่ 1 - ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6  น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำนโตกใต้ทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  21 กรกฎำคม 2560   

4.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค ได้รับกำรสนับสนุนค่ำพำหนะรับ-ส่งนักเรียน(งบด ำเนินงำน) จ ำนวน 100 
วัน เพ่ือรับ-ส่งนักเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนทุ่งแคไปเรียนที่โรงเรียนโตกใต้ (โรงเรียนหลัก) ตำมงบประมำณที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้โดยยึดเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค จ ำนวน 30,000 บำท (จ้ำง
เหมำ) 

4.3 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  เมื่อวันที่ 8  
พฤศจิกำยน  2561  มีมติร่วมกันเห็นควรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค  เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียน
ลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้  และไม่มีนักเรียนตั้งแต่ภำค
เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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4.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพขรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ข้อมูลกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1           
ที่ 2/2562  ลงวันที่ 8 มกรำคม 2562  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 ผลกำร
พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำเห็นสมควรให้เลิกสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนทุ่งแคเนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 

4.4.1 ด้ำนบุคลำกร 
ให้ครูปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนโตกใต้จนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังตำม

เกณฑ์/แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล 
4.4.2 ด้ำนนักเรียน 

นักเรียนในเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนทุ่งแคให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำนโตกใต้โดยได้รับค่ำ
พำหนะตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ ครั้งละ 100 วัน 

4.4.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และสินทรัพย์อ่ืน 
สถำนศึกษำที่เลิกส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำทุกประเภท 

โอนไปอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังจำกวนัเลิกสถำนศึกษำ 
4.4.4 กำรบริหำรจัดกำรเดินทำงไปเรียนรวม 

สพป. ด ำเนินกำรโอนทรัพย์สินของโรงเรียนที่เลิก  ให้โรงเรียนหลักหรือโรงเรียนอ่ืนที่
เหมำะสมหรือโรงเรียนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 

5. โรงเรียนบ้านนา 
1. โรงเรียนบ้ำนนำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต ำบลนำงั่ว อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีนักเรียน 25 คน มีครู 3 

คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) เปิดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่ โรงเรียนบ้ำนนำงั่ว ทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  25  ตุลำคม 2561  

2. โรงเรียนบ้ำนนำงั่ว (โรงเรียนหลัก) ที่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนนำไปเรียนรวมเป็นโรงเรียนขยำย
โอกำส เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.3  มีผู้บริหำร 1 คน มีครู 13 คน มีนักเรียน 273 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนำยน 2561)  

3. โรงเรียนบ้ำนนำ ได้รับกำรสนับสนุนค่ำพำหนะรับ-ส่งนักเรียน (งบด ำเนินงำน) เพ่ือรับ-ส่งนักเรียน
จำกโรงเรียนบ้ำนนำ  ไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำนนำงั่ว  (โรงเรียนหลัก) ตำมงบประมำณที่ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้โดยยึดเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนนำ   

4. ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  เมื่อวันที่  
15  มกรำคม 2562  มีมติร่วมกันเห็นควรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนนำ เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลง
จนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ และไม่มีนักเรียนตั้งแต่ภำคเรียน   
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรดังนี ้

5.1 ด้ำนบุคลำกร 
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนนำ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนบ้ำนนำงั่ว จนกว่ำ

จะมีกำรด ำเนินกำรย้ำยตัดโอนต ำแหน่งหรือเกลี่ยอัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัวไป
โรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี กคศ.ก ำหนด  
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5.2 ด้ำนนักเรียน 
นักเรียนในเขตบริกำรของโรงเรียนบ้ำนนำให้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้ำนนำงั่ว โดยได้รับ 

ค่ำพำหนะตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ ภำคเรียนละ 100 วัน 
5.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน พัสดุ ที่ดิน อำคำรสถำนที่และสินทรัพย์อื่น 

สถำนศึกษำที่เลิกส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำทุกประเภท 
โอนไปอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังจำกวนัเลิกสถำนศึกษำ 
 
4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจสอบแล้ว 
4.1 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมค ำสั่ง

หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2559 
4.2 ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตำมเกณฑ์กำรเลิกสถำนศึกษำ สมควรเห็นชอบเลิกสถำนศึกษำเนื่องจำก

จ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้  และไม่มี
นักเรียนตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับครูและบุคลำกรของโรงเรียน จะได้
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ดังนี้ 

(1) โรงเรียนล ำป่ำสักมูล ต ำบลดงมูลเหล็ก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  เลิก
สถำนศึกษำ น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่ โรงเรียนบ้ำนท่ำกกตำลทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  22 กุมภำพันธ์ 2561  

(2) โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ  ต ำบลสะเดียง  อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์  เลิก
สถำนศึกษำ น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่ โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  22 กุมภำพันธ์ 2561 

(3) โรงเรียนบ้ำนหลุง  ต ำบลวังชมภู  อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ เลิกสถำนศึกษำ  
น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำน กม.2 ทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  1 มิถุนำยน 2561 

(4) โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค  ต ำบลบ้ำนโตก  อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์  เลิก
สถำนศึกษำ น ำนักเรียนไปเรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำนโตกใต้ทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  21 กรกฎำคม 2560 

(5) โรงเรียนบ้ำนนำ  อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ เลิกสถำนศึกษำ น ำนักเรียนไป
เรียนรวมกับที่โรงเรียนบ้ำนนำงั่วทุกชั้นเรียน ตำมประกำศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ลงวันที่  25  ตุลำคม 2561 
 
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในครำวประชุม ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 ได้พิจำรณำเห็นชอบเลิกสถำนศึกษำ โรงเรียนล ำป่ำสักมูล โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ 
โรงเรียนบ้ำนหลุง โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค และโรงเรียนบ้ำนนำ เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ และเห็นชอบให้น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจำรณำ 
 



๔๐ 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเลิกสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน  โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และผ่ำน
กำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ 
ประกำรใด 
 

7. มติท่ีประชุม :  เห็นชอบกำรเลิกสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้  
  1. โรงเรียนล ำป่ำสักมูล   ต ำบลดงมูลเหล็ก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ   ต ำบลสะเดียง   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3. โรงเรียนบ้ำนหลุง   ต ำบลวังชมภู   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค   ต ำบลบ้ำนโตก   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. โรงเรียนบ้ำนนำ  ต ำบลนำงั่ว อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๔๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6.๑  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

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

1. ค าขอ 
 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครู    
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร ด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ต่ำง ๆ เสนอ จ ำนวนทั้งสิ้น  4 รำย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต ๓ จ ำนวน    3  รำย 
 ๑.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐   จ ำนวน    1  รำย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 

         2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 

  2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2553 
เรื่อง กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอมีวิทยฐำนะ  
และคณะกรรมกำรแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
              3.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  ด้ำนที่ 
2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 รำย คณะกรรมกำรส ำหรับ
ต ำแหน่งครู ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำของผู้ขอรับกำรประเมิน 
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำนั้นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม 

   3.2.3 ข้ำรำชกำรครูที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรและเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบของผู้ขอรับกำรประเมิน 
                 โดยให้ตั้งคณะกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร 
 3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 ได้ก ำหนดใหผู้้ขอมีวิทย
ฐำนะครูช ำนำญกำร ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
  ๓.๓.๑ ด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี ๔ ปี ส ำหรับผูม้ีวุฒิ
ปริญญำโท และ ๒ ปี ส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอกนับถึงวันที่ยื่นค ำขอหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ำ 
  ๓.๓.๒ มีภำระงำนสอนไม่ต่ ำกว่ำภำระงำนขั้นต่ ำตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัดก ำหนด                
โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
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๔๒ 

 ๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
  3.๔ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ  

ฯลฯ 
 “5 เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้ำน ดังนี้ 
  5.1 ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65  
  5.2 ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65  
  5.3 ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรปฏบิัติงำน ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 มีควำมเห็นว่ำผลกำรประเมิน      
อยู่ในวิสัยที่สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้ ให้พัฒนำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. กำรพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ให้คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     
ได้รับค ำขอ และเอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีกำรพัฒนำไม่ว่ำด้ำนใดก็ตำมให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ
หนังสือที่ส่งรำยละเอียดในกำรพัฒนำครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7. เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) พิจำรณำผลกำรประเมิน 
และมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง 4 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงำนฯ 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ ด้ำนที่ 1 
ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และด้ำนที่ 3 ผลกำร
ปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  4 รำย 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด ำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำกลั่นกรองกำรตั้งคณะกรรมกำรประเมิน

ข้ำรำชกำรครูฯ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และด้ำนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ จ ำนวน  4 รำย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้มีวิทยฐำนะ          
ครูช ำนำญกำร (ประเมินด้ำนที่ ๑, ๒ และ ๓) จ ำนวน 4 รำย คือ 

1. นำงวรัชญำ  ขวัญแก้ว   ครู รร.บ้ำนโคกเจริญ 
2. น.ส.ชฎำพร  ค ำผัด   ครู รร.บ้ำนวังไลย์ 
3. นำงยุวดี  ดุนขุนทด   ครู รร.บ้ำนสระประดู่ 
4. นำงปัทมำวรรณ ปุยะติ   ครู รร.ร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

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

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

1. ค าขอ 
 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำง ๆ เสนอ จ ำนวนทั้งสิ้น  
7 รำย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 จ ำนวน  2  รำย 
 ๑.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 3 จ ำนวน  5  รำย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 

2.2  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
        2.3  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๓ เรื่อง กำร
ประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
        2.4 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2554  
เรื่อง กำรแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะและกำรให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.๑ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน  ๒๕๕๒          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ  

ฯลฯ 
 “5 เกณฑ์กำรตัดสิน  ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้ำน  ดังนี้ 
  5.1  ด้ำนที่ 1  ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65  
  5.2  ด้ำนที่ 2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรทั้ง 3 คน  
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65  
  5.3  ด้ำนที่ 3  ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน  ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1  ด้ำนที่ 2  และด้ำนที่ 3  มีควำมเห็นว่ำผลกำรประเมินอยู่
ในวิสัยที่สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้  ให้พัฒนำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. กำรพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  ให้คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ
ค ำขอ และเอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีกำรพัฒนำไม่ว่ำด้ำนใดก็ตำมให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ
หนังสือที่ส่งรำยละเอียดในกำรพัฒนำครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7.  เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) พิจำรณำผลกำร
ประเมิน และมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
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  3.2 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ยื่นค ำขอ 
รบักำรประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ตรวจสอบค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมกำรประเมิน ด ำเนินกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏว่ำ            
ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จ ำนวน     2  รำย 
  ๓.๒.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จ ำนวน     5  รำย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3  ได้ตรวจสอบแล้วว่ำปรำกฏว่ำ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง 7 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของ
อันดับ คศ.๒ และมีผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร ได้ทั้ง 7 รำย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงำน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด ำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
          สมควรให้น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรและให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3  จ ำนวน 7 รำย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรและให้
แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติทีป่ระชุม : อนุมัตผิลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มวีิทยฐำนะครชู ำนำญกำร 
(ประเมินด้ำนที่ ๑, ๒  และ ๓) จ ำนวน 7 รำย คือ 
 1. นำยธวชัชัย  พิลำ    ครู รร. บ้ำนคลองปลำหมอ 
 2. นำงอรอนงค์  พรมเมือง   ครู รร. บ้ำนคลองปลำหมอ 
 3. นำงจิตตำภำ  มีแสง   ครู รร. บ้ำนโคกรังน้อย 
 4. นำงพรรณธิวำ  หอระเวก   ครู รร. บ้ำนบึงนำจำน 
 5. นำงชุลี  เกษสำคร   ครู รร. ชุมชนบ้ำนโคกสะอำด 
 6. นำงกัญญำภัค  ทักคุ้ม   ครู รร. บ้ำนเข็มทอง 
 7. นำงจิรำภรณ์  มีเดช   ครู รร. บ้ำนโคกสง่ำ 

 



๔๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

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

1. ค าขอ 
            ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 เสนอ  
จ ำนวน 3 รำย   

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ

กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 
2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
 “หลักเกณฑ์ 
    ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ด ำรงต ำแหน่งครูที่มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือรวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
     ๑.๒ มีภำระงำนสอนไม่ต่ ำกว่ำภำระงำนขั้นต่ ำตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัดก ำหนด                
โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
     ๑.๓ ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 

ฯลฯ 
 2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  2.1 ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ที่มีวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร หรือ
ด ำรงต ำแหน่งอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือรวมกันมำแล้ว  ไม่น้อยกว่ำ 1  ปี  

2.2  มีภำระงำนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ  
  2.3 ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำสถำนศึกษำย้อนหลัง 2  
ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 

ฯลฯ 
  3. ให้มีคณะกรรมกำรประเมิน ดังนี้ 
       3.1 คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 คือ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม         และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ 2 คือ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  

ฯลฯ 
  วิธีกำร 

ฯลฯ 
 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ของผู้ขอรับกำรประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำนั้นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน 1 คน และ
ข้ำรำชกำรครูนอกสถำนศึกษำนั้น ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

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


๔๗ 

ประสบกำรณ์ สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบของผู้รับกำรประเมินจ ำนวน 1 คน เป็นคณ ะกรรมกำร โดยให้           
ตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร 

2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2553              
เรื่อง กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดทุกรำย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ทั้ง 3 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงำนฯ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ.ก ำหนด    
จึงขออนุมตัิตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น  3 รำย 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด ำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำร

ครูฯ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ จ ำนวนทั้งสิ้น 3 รำย 

ก่อนน ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ ๑ ประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำฯ ต่อไป 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ  
ช ำนำญกำรพิเศษ (ประเมินด้ำนที่ 1, 2) จ ำนวน 3 รำย คือ 
 1. นำงมยุรี มูลเดช   ครู รร.ดงขุยวิทยำคม 
 2. นำงสำวสุภักษร ทองสัตย์  ครู รร.ดงขุยวิทยำคม 
 3. นำยประสำร  มูลเดช   รอง ผอ. รร.วิทยำนุกูลนำรี 
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๔๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๔   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
เสนอ จ ำนวน 2 รำย   

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๑ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 

      ข้อ ๘ (๑) อ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 

ฯลฯ 
  “4. เกณฑ์กำรตัดสินผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้ำน  ดังนี้  
 4.1  ด้ำนที่ 1  ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร  
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
 4.2  ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ต้องได้คะแนนจำกรรมกำรทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70” 
 2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2553เรื่อง 
กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

3. รายละเอยีดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ด้วยมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยื่นค ำขอรับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 3  
จ ำนวนทั้งสิ้น  2 รำย 
   3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ตั้งกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และคณะกรรมกำร ได้ประเมินทั้ง 2 ด้ำน 
เรียบร้อยแล้ว    
   3.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรำกฏว่ำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ  และด้ำนที่ 2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ จำกคณะกรรมกำร ตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง 2 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ จำกคณะ
กรรมกำรฯ ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ เพื่อให้ส ำนักงำนเขต
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๔๙ 

พ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) พร้อมทั้งผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๒ ในสำขำนั้น ๆ พิจำรณำต่อไป 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด ำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
          สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่  1           
และด้ำนที่ 2 ของคณะกรรมกำรชุดที่ 1 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จ ำนวน
ทั้งสิ้น 2 รำย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด 

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 
ของคณะกรรมกำรชุดที่ 1 ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัตผิลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  จ ำนวน 2 รำย คือ 
 1. น.ส.ธีรรัตน์  กัลยำประสิทธิ์  คร ูรร.บ้ำน กม.30 
 2. นำยศิวำพัชร์  ลิ้มสุธำพัฒน์  คร ูรร.บ้ำนซับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๕  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ 2 ประเมินข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ด้ำนที่  3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 แล้ว ตำมที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ ำนวน 2 รำย   
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบหน้าที่ 110 ) 

๒. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 
 2.2 มำตรำ 53 และมำตรำ 54  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
 2.4 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2553 เรื่อง 
กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

      2.5 หลักเกณฑ์กำรตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ 2 ประเมินด้ำนที่ 3 คือ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2554  เรื่อง กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
                       2.5.1 ใหค้ณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม)  
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่จะตรวจและประเมิน จำกบัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
    2.5.2 จ ำนวนกรรมกำรและคณะกรรมกำรประเมิน ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) พิจำรณำจำกจ ำนวนค ำขอรับกำรประเมิน โดยก ำหนดให้มีจ ำนวน
กรรมกำร/คณะกรรมกำร และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ค ำขอแต่ละสำขำ 
(รำย) 

จ ำนวนกรรมกำร/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 - 10 6 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่ำงเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ ของผู้ขอ จ ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกับผู้ขอ จ ำนวน 2 คน 

11-50 9 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่ำงเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ ของผู้ขอ จ ำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกับผู้ขอ จ ำนวน 3 คน 

ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป 9 คน (ตั้งได้สำขำละ 2 
คณะ) 

ในกำรประเมินค ำขอ 1 รำย ก ำหนดให้มีกรรมกำรประเมินจ ำนวน 3 คน ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
                2.5.3  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญำโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญำคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตำมสำขำที่จะประเมิน และ
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๕๑ 

ต้องมีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำรพิเศษ หรือเคยเป็นข้ำรำชกำรครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำระดับ 8 
 2.5.4 กรณีบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดในกลุ่มสำระสำรกำรเรียนรู้/สำขำใด  
มีจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมกำรประเมินได้ครบตำมสัดส่วนที่ก ำหนดในข้อ 2.4.2  
ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) ด ำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
                       1) กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ ที่มีกรรมกำรจ ำนวน 6 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินฯ ได้ครบตำมสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้ คือ จ ำนวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันเป็นกรรมกำรประเมินฯ  
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกต่ำงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่ำงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นกรรมกำรประเมินฯ แทนได้  
       2) กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ ที่มีกรรมกำรจ ำนวน 9 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินฯ ได้ครบตำมสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้ คือ จ ำนวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันเป็นกรรมกำรประเมินฯ  
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกต่ำงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันแทนได้ทั้ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นกรรมกำรประเมินฯ แทนได้ 
                2.5.5 กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้จัดท ำเป็นประกำศ กศจ.เพชรบูรณ์  
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และ
เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำยเป็น
เลขำนุกำร และให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำร กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนำมใน
ประกำศ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับอนุมัติผลกำรประเมิน  ข้ำรำชกำรครู
และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ของ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จ ำนวน  2  รำย และประสงค์ขอควำมเห็นชอบรำยชื่อคณะกรรมกำร
ชุดที่ 2 เพ่ีอประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่  3)  จ ำนวน  2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                         1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรศึกษำปฐมวัย   จ ำนวน  1  รำย 
                         2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    จ ำนวน  1  รำย 
   
                        



๕๒ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่ำปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้ง 2 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงำนฯ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ ด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน   

๕.  การวิเคราห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด ำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำรำยชื่อคณะกรรมกำรชุดที่  2                              

เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ 3) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จ ำนวนทั้งสิ้น 2 รำย  (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแยก (ลับ) ) 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติ ต้ังคณะกรรมกำรชุดที่ 2 ประเมิน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
ข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษ (ประเมินด้ำนที่ ๓) จ ำนวน 2 รำย คือ  
 1. น.ส.ธีรรัตน์  กัลยำประสิทธิ์  คร ูรร.บ้ำน กม.30 
 2. นำยศิวำพัชร์  ลิ้มสุธำพัฒน์  คร ูรร.บ้ำนซับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๖  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(ด้ำนที่ 3) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 4 รำย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  จ ำนวน    3  รำย 
 ๑.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40   จ ำนวน    1  รำย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค ำสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60  ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 
  “ข้อ 8 ให้กศจ.มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ    
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ฯลฯ 
                    ข้อ 13 กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ 53 (3) และ (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง” 
 2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
 2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2553                
เรื่อง กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 2.4 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2554  
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
 2.5 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2554  
เรื่อง กำรแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะและกำรให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ        
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552  โดย ก.ค.ศ. ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ       ช ำนำญกำร
พิเศษ ดังนี้ 
  3.1.1 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) ส่งรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลงำนทำงวิชำกำรให้คณะกรรมกำรประเมินผลงำนพิจำรณำ 
  3.1.2 ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินจะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ดังนี้ 
     3.1.2.1 ผลกำรปฏิบัติงำนต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 
     3.1.2.2 ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf


๕๔ 

     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
  3.1.3 กำรพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมิน ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลงำน
ทำงวิชำกำรหรือผลงำนที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
     3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษ ที่คณะกรรมกำรมีผลกำรประเมินสิ้นสุดแล้ว จ ำนวน 3 รำย อนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมิน  จ ำนวน 1 รำย 
ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 ภำยใน 6 เดือน จ ำนวน 1 รำย และปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 2 
ภำยใน 3 เดือน จ ำนวน 1 รำย 
 3.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ         
ที่คณะกรรมกำรมีผลกำรประเมินสิ้นสุดแล้ว จ ำนวน 1 รำย อนุมัติให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 ภำยใน   
6 เดือน จ ำนวน 1 รำย  

 4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบและพิจำรณำแล้วสมควรเสนอ 

ให้ดังนี้ 
      1) ให้ผู้ผ่ำนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ได้รับกำรอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

จ ำนวน 1 รำย 
      2) ให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 ภำยใน 6 เดือน  จ ำนวน 1 รำย 
      3) ให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน  จ ำนวน 1 รำย 

 4.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ตรวจสอบและพิจำรณำแล้วสมควรเสนอให้ ดังนี้      
       1) ให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1 ภำยใน 6 เดือน  จ ำนวน 1 รำย  

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด ำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
            สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำอนุมัติ ดังนี้              
            5.๑ อนุมัติผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ 3) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำงๆ ตำมมติคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) ดังนี้ 
 ก. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  จ ำนวน  3  รำย ดังนี ้

   (๑) อนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมิน             จ ำนวน    1  รำย 
       (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1   จ ำนวน    1  รำย 

(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 2   จ ำนวน    1  รำย 
              ข. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40   จ ำนวน  1  รำย ดังนี ้
   (๑) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1           จ ำนวน    1  รำย 
  สรุปผลกำรประเมินปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำง ๆ       จ ำนวน  4  รำย ดังนี ้
            (๑) อนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมิน             จ ำนวน   1  รำย 
   (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 1           จ ำนวน   2  รำย 
       (3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ครั้งที่ 2           จ ำนวน   1  รำย 



๕๕ 

 5.๒ อนุมตัิให้ผู้ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) เลื่อนวิทยฐำนะจำกวิทยฐำนะช ำนำญกำร          
เป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ตำมมติคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) ทุกรำย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติตำมข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่ำนกำร
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม :  
 1. อนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำนและเลื่อนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้ผ่ำนกำรประเมินเป็นวิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ  จ ำนวน  4  รำย รำยละเอียดดังนี้ 

- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ านวน  1 ราย 
1. นำงบุษบำ  แก้วพิลำ  คร ูรร.อนุบำลหล่มเก่ำ 

      - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จ านวน   2  ราย    
     1. นำยสมควร  ปิ่นขำว  คร ูรร.บ้ำนหนองแม่นำ 

       2. นำงพฤกษชำติ ศรลัมภ์  คร ูรร.เพชรพิทยำคม 

 - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จ านวน   1  ราย  
      1. นำงวรรณจันทร์  ก้อนดี  ครู รร.บ้ำนหินโง่น 
2. อนุมัติให้ผู้ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) ตำมข้อ 1 เลื่อนวิทยฐำนะจำกวิทยฐำนะ

ช ำนำญกำรเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ตำมมติคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓) ทุกรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.7   ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)    

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

 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และ
ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จ ำนวน 
1 รำย คือ นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 มำตรำ 53 และมำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
                   “มำตรำ 53(3) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ข.(๕) ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ ต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นผู้มีอ ำนำจสั่ง บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” 
                    “มำตรำ 54  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใด และกำร เลื่อนเป็นวิทย
ฐำนะใดต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมมำตรำ ๔๒ ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมประพฤติด้ำน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประสบกำรณ์ คุณภำพกำรปฏิบัติงำน ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ 
ผลงำนที่เกิดจำกกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด” 
             2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 

ฯลฯ  
 “4. เกณฑ์กำรตัดสินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้ำน ดังนี้ 
                  4.1  ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 70 
                  4.2  ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ 70 ”  
              2.3  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100ลงวันที่ 20 พฤษภำคม ๒๕๕3      
เรื่อง  กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ตำมที่  นำยทวิต  รำษี  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  ได้ยื่นค ำขอรับกำร
ประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ในครำวประชุมครั้งที่ 
8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2561 ได้อนุมัติให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุด
ที่ 1 ประเมินด้ำนที่  1 ด้ำนวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่  2  ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ และคณะกรรมกำรได้ประเมินทั้ง 2 ด้ำน เรียบร้อยแล้ว          



๕๗ 

             3.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรำกฎว่ำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำยดังกล่ำว ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ และด้ำนที่ 2  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  จำกคณะกรรมกำรตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นควรเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำย      
นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สมควรให้น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 
ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ของกรรมกำรชุดที่ 1 
ส ำหรับกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำย นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร โรงเรียน 
บ้ำนห้วยหินลับ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ด้ำนที่ 1 ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำร
ตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประกำรใด 
 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
(ประเมินด้ำนที ่1 และด้ำนที่ 2) จ ำนวน 1 รำย คือ นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ 
 
 
 
 



๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.8 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอ 
ขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการการเชี่ยวชาญ 

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

1.  ค าขอ 
ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอควำมเห็นชอบผลกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำรที่

เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 
เสนอ จ ำนวน 1 รำย นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
          2.1 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
          2.2 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 
2562  ได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร สำยบริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือกลั่นกรองผลงำน
ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. 
          3.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เสนอขอรับ 
กำรประเมิน เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ และผ่ำนกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร  
จำกคณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งไว้แล้ว จ ำนวน 3 คน และมีคุณภำพ สมควร
เสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำต่อไป คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วย 
         3.2.1 นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 
         3.2.2 นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40  
         3.2.3 นำงพิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์  ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  

3.3  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีผู้เสนอขอฯ ส่ง ก.ค.ศ.พิจำรณำ ดังนี้ 
                  นวัตกรรม  โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ 
                  วิจัย  กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำพอเพียงอย่ำงยั่งยืนโดยใช้หลักกล้วยโมเดล 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
           หลักเกณฑ์และวิธีกำร ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำหลักฐำนและกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร ก่อนน ำเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ในกำรกลั่นกรอง
ดังกล่ำวอำจตั้งกรรมกำรข้ึนเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วผลงำนมีคุณภำพ 
สมควรเสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำต่อไป 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรให้น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำเห็นชอบผลกำรกลั่นกรองผลงำน
ทำงวิชำกำร ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 
เสนอ จ ำนวน 1 รำย คือ นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ 



๕๙ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำเห็นชอบผลกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร  
ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : เห็นชอบผลกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เสนอขอรับกำรประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ จ ำนวน 1 รำย คือ นำยทวิต  รำษี  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหินลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.9 ขออนุมัติหารือการน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยมาเป็น                          
    ผู้ปฏิบัติงานให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ (ตามเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐) ต่อ ก.ค.ศ. 

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

1. ค าขอ 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร รำย นำงสุจิตรำ  สุทธสอน ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนดอย      
น้ ำเพียงดิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 

๒.๒ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๔  
เรื่อง กำรแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะหรือเพ่ิมวิทยฐำนะและกำรให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

๒.๓ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 นำงสุจิตรำ  สุทธสอน ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนดอยน้ ำเพียงดิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุเข้ำ
รับรำชกำรในต ำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๔ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู เมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลำคม ๒๕๕๖ และมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 ๑. มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ ครบตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
 ๒. มีชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๕ ปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ชั่วโมง 
โดยในชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนต้องมีชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ ๕๐ 
ชั่วโมง ครบตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
 ๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ในช่วยระยะเวลำย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ โดยพิจำรณำจำกส ำนำแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.๑๖) หรือส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ. ๗) 
 ๔. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำยงำนกำรสอน ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๕ ปีกำรศึกษำติดต่อกัน 
นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวันที่ยื่นค ำขอ ซึ่งได้ประเมินตำมหลักเกณฑ์ และมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ตำม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบประเมินผลงำนที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.๒) 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำย นำงสุจิตรำ  สุทธสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของ
อันดับ คศ.๒ และมีผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรฯ ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด จึงเห็นสมควรอนุมั ติผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรฯและอนุมัติให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรได้ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงำน 
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๖๑ 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้ว มีข้อสังเกตในเรื่องระยะเวลำของผลงำนที่เกิด

จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่สำยงำนกำรสอน ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๕ ปีกำรศึกษำ ซึ่งในปีกำรศึกษำแรกมีช่วงคำบ
เกี่ยวกับต ำแหน่งครูผู้ช่วยว่ำสำมำรถน ำผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือน ำมำขอรับกำรประเมินให้มีวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรได้หรือไม่ สมควรน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือขอหำรือ ต่อ ก.ค.ศ. ผลเป็น
ประกำรใดให้ถือปฏิบัติตำมนั้น 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด 

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเห็นชอบตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เสนอ และเห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติให้หำรือกำรน ำผลงำนที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งครูผู้ช่วยมำเป็นผู้ปฏิบัติงำนให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร (ตำมเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐) ต่อ 
ก.ค.ศ. ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติให้หำรือกำรน ำผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งครูผู้ช่วยมำเป็นผู้ปฏิบัติงำนให้มี
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร (ตำมเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐) ต่อ ก.ค.ศ. รำย  นำงสุจิตรำ  สุทธสอน ต ำแหน่งครู โรงเรียน
บ้ำนดอยน้ ำเพียงดิน ตำมเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                        ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลกำรประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วย           
ซึ่งผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ให้ด ำรงต ำแหน่งครู ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ต่ำง ๆ เสนอ จ ำนวนทั้งสิ้น 11 รำย ดังนี้ 
 ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  จ ำนวน    1  รำย 
 ๑.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40   จ ำนวน   10  รำย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มำตรำ ๒๓ (๒) มำตรำ 53 และมำตรำ 56 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2548   
เรื่อง กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.4 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 เรื่อง กำรแต่งตั้งครู
ผู้ช่วยให้ด ำรงต ำแหน่งครู ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2551 
 ๒.๕ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐              
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๓.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  1  รำย 
  เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  

20 มกรำคม 2560 โดยไดเ้ตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)  
ครบก ำหนดตั้งแต่วันที่ 19 มกรำคม 2562 จ ำนวน 1 รำย คือ นำยเมฆินทร์  ทำนิล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 

๓.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น  10  รำย (รำยละเอียดดังแนบ) 

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 สรุปดังนี้ 
   3.3.1 ให้ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
ในต ำแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มระหว่ำงปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลำ  สองปี 
นับแต่วันเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
    3.3.2 กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวนสำมคน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ             
เป็นประธำนกรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำจ ำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งครูที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรเตรียม
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๖๓ 

ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มด ำเนินกำร ดังนี้ 
                               1) ก.ค.ศ.ก ำหนดให้ประเมินทุกสำมเดือน ตำมแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด            
เป็นเวลำ 2 ปี รวม 8 ครั้ง  ดงันี้  
    ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 50 
    ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 60 
และในกำรประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธำนกรรมกำรแจ้งผลกำรประเมินให้ครูผู้ช่วย และรำยงำนผู้มีอ ำนำจ    
ตำมมำตรำ 53  ทรำบ 
   2) เมื่อครบเวลำ 2 ปี ให้สรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม  
เสนอต่อผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 เพ่ือพิจำรณำต่อไป 
     3.3.3 กำรนับระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มสองปี ให้นับวันเข้ำปฏิบัติรำชกำร
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลำสิ้นสุดตำมปีปฏิทิน 
     3.3.4 กรณีเห็นว่ำครูผู้ช่วยมีผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต่อไป 
และเม่ือผ่ำนกำรประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่ำควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับรำชกำรต่อไปก็ให้ 
เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม) พิจำรณำอนุมัติ และผู้มีอ ำนำจ 
ตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ำรงต ำแหน่งครู  แล้วให้แจ้งผู้นั้นทรำบ 
 3.4 คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ได้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ รวมทั้งประเมินผลกำร
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครบสองปีแล้ว ข้ำรำชกำรดังกล่ำวเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  
 3.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 40 ได้ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มที่สถำนศึกษำรำยงำน
แล้ว ปรำกฏว่ำผ่ำนกำรประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  

4.  การวิเคราะห์ความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 40 ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเตรยีมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ที่สถำนศึกษำรำยงำนแลว้
ปรำกฏว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง  โดยครั้งที่ ๑-๔ แต่ละครั้งมี      
ผลกำรประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ แต่ละครั้งมีผลกำรประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด สมควรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ ำนวน 11 รำย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ของคณะกรรมกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ำรงต ำแหน่งครู ในสถำนศึกษำเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1  จ ำนวน  11 รำย 



๖๔ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม ของคณะกรรมกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนใน อันดับ 
คศ.1 ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่ำนกำรประเมินกำร 
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มให้ด ำรงต ำแหน่งครู ในสถำนศึกษำเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
จ ำนวน  11 รำย คือ  
  1. นำยเมฆินทร์   ทำนิล   ครูผู้ช่วย รร.บ้ำนหนองบัว 
 2. นำยธวชัชัย  ด้วงธรรม   ครูผู้ช่วย รร.เมืองศรีเทพ 
 3. นำยคมศิต  กองสี    ครูผู้ช่วย รร.ชนแดนวิทยำคม 
 4. นำยภัทรพล  พิมพำ   ครูผู้ช่วย  รร.หนองไผ่ 
 5. นำยพโยธร  ผลพูน   ครูผู้ช่วย  รร.หนองไผ่ 
 6. นำงสำวจตุพร  จีแจ่ม   ครูผู้ช่วย  รร.วังโป่งพิทยำคม 
 7. นำงดวงฤทัย  กันเกียว   ครูผู้ช่วย  รร.ศรีเทพประชำสรรค์ 
 8. นำงดุจฤดี  หอมหวน   ครูผู้ช่วย  รร.ดงขุยวิทยำคม 
 9. นำงสำวรัตนิฐำ  ส ำค ำ   ครูผู้ช่วย  รร.นำสนุ่นวิทยำคม 
 10. นำงสำวเกศินี  เชื้อนุ่ม   ครูผู้ช่วย  รร.ศรีเทพประชำสรรค์ 
 11. นำงสำวอำลิตำ  สุทธิศักดิ์  ครูผู้ช่วย  รร.น้ ำร้อนวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี 6.11  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
   ของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมประเมินกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ส ำหรับท ำหน้ำที่พัฒนำและประเมินผลกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ 
จ ำนวน 3 รำย  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มำตรำ ๒๓ (๒) มำตรำ 53 และมำตรำ 56 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.3 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐              
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม จ ำนวน 3 รำย (รำยละเอียดดังแนบ)   
 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือส ำนักงำน  

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2561 สรุปดังนี้ 
  “หลักเกณฑ์ 

ฯลฯ 
     3. ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดด ำเนินกำร เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ส ำหรับ
ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลำสอง
ปีในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
   กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลำคลอด ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำน ลำป่วยเพรำะประสบ
อันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ หรือขณะเดินทำงไปหรือกลับจำกปฏิบัติรำชกำรจำกปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือ
ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้นับวันลำดังกล่ำว รวมเป็นระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มได้ไม่เกินเก้ำสิบวัน หำกลำเกินเก้ำสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มตำมจ ำนวนวันลำที่
เกินให้ครบสองปี  
    4. ให้กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นไปตำมหลักสูตรที่ก ำหนดแนบท้ำย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อคุณภำพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้  
   4.1 กำรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
   4.2 กำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำในสถำนศึกษำและชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
   4.3 กำรพัฒนำวิชำชีพตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ    
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
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../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
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๖๖ 

   4.4 ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้  
ให้ผู้เรียน 
   5. ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
จ ำนวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตำมล ำดับ ดังนี้   
    5.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   ประธำนกรรมกำร 
    5.2 ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
    5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจำกภำยนอกสถำนศึกษำ กรรมกำร  
    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่พ่ีเลี้ยง โดยให้ค ำปรึกษำ สอนงำน ช่วยเหลือ แนะน ำ กำร
ปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณลักษณะในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
    กรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถำนศึกษำที่ครูผู้ช่วยได้รับกำรบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจำกสถำนศึกษำอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้มตำมองค์ประกอบได้ตำมควำมเหมำะสม 

ฯลฯ 
  “วิธีกำร 

ฯลฯ 
2. กำรตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 5     

ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
2.1 กรณีหน่วยงำนกำรศึกษำที่สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 

2.1.2  ให้สถำนศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำนั้นไปยัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดส่งรำยชื่อดังกล่ำว ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
    2.1.2  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำก
ภำยนอกสถำนศึกษำ ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

ฯลฯ 
 3.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบกำรตั้งคณะกรรมกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม  ที่สถำนศึกษำรำยงำนแล้ว ปรำกฏว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบกำรตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ที่สถำนศึกษำรำยงำนแล้ว ปรำกฏว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
สมควรแต่งตั้งให้ประเมินควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
จ ำนวน 3 รำย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำขอควำมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 จ ำนวน 3 รำย 



๖๗ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย
ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ครูผู้ช่วย จ ำนวน 3 รำย คือ  

1. นำยนันทภพ  อรุณแสงจันทร์  ครูผู้ช่วย รร.บ้ำนเข็กน้อย 
2. นำงสำวสุธัญญำ  สีตำ  ครูผู้ช่วย รร.บ้ำนเข็กน้อย 
3. นำงวิจิตรำ ประพัทธำคิณี  ครูผู้ช่วย รร.บ้ำนวังกวำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.12 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
ประจ าปี 2561 (เพิ่มเติม) ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
                 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2561 (เพ่ิมเติม) ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ 
จ ำนวน  1 รำย   
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2554  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.4 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5  ลงวันที ่10 มิถุนำยน 2559 เรื่อง กำรแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 2.5 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่  11 สิงหำคม  2559  เรื่อง  กำรปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลำในกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.6 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวนัที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.7 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 2.8 ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมิน
ศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกำศ  ณ  วันที่ 29 กรกฎำคม 
พ.ศ.2559  
 2.9 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน 
 2.10 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกำศต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำว่ำง
ภำยหลังจำกกำรย้ำยประจ ำปี 2561 ครั้งที่ 2 จ ำนวน 1 อัตรำ คือ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำน
กลำง อ ำเภอหล่มสัก ต ำแหน่งเลขที่ 5146  มีนักเรียน จ ำนวน 145  คน  ว่ำงเนื่องจำกคนเดิมได้รับแต่งตั้ง (ย้ำย) 
ให้ไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2561  
 3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับค ำร้องขอย้ำย เพ่ิมเติม จ ำนวน 4 
รำย มีคุณสมบัติครบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 รำย ขำดคุณสมบัติเนื่องจำกด ำรง

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2029%20ก.ค.%202554.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%209%20ลว.%2029%20ก.ค.%202554.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
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../../../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


๖๙ 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและปฏิบัติงำนในต ำแหน่งดังกล่ำวในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่ครบ 
24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลำคม ของปีที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย จ ำนวน 3 รำย  
 3.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินวิสัยทัศน์ควำมเป็นผู้น ำและจัดท ำค่ำคะแนนตำมรำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมินศักยภำพข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ประสงค์ขอย้ำยต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ ที่ 256/2561 และ 235/2561     
ลงวันที่  20 กันยำยน 2561  
          3.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  ได้พิจำรณำย้ำยตำมผลคะแนนที่
คณะกรรมกำรกำรประเมินศักยภำพฯ ที่ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำนั้นๆ    

4. การวิเคราะห์และความเห็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอขออนุมัติย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ไปด ำรงต ำแหน่งว่ำง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด      
ให้ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

5.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เห็นควรกลั่นกรองกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนน ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำห นด 

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2561 (เพ่ิมเติม) โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำน
กำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  
ประกำรใด 

 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2561 
(เพ่ิมเติม) จ ำนวน 1 รำย คือ นำยบุญช่วย  ชมส่ำน ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก สพป.พช.2 ย้ำยไป
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกลำง ซ่ึงเป็นไปตำมล ำดับคะแนน และขนำดสถำนศึกษำตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
 



๗๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.13  ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศต าแหน่งว่าง ไปต่างจังหวัด 

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

ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะขออนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมประกำศต ำแหน่งว่ำง ไปต่ำงจังหวัด  ตำมท่ีส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ ำนวน 1 รำย คือ นำยกิตติศักดิ์ เพ่ิมพูนพำนิช ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงนำจำน            

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29 กรกฎำคม 2554                   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 2.2  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2556             
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
              2.3  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 เรื่อง กำรแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน  
 2.4  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2559  เรื่อง กำรปรับปรุง
กรอบระยะเวลำในกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.5  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน 
 2.6  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2559         
เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมินศักยภำพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งอ ำนวยกำร
สถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
       2.7  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกำศต ำแหน่งว่ำง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  ลงวันที่ 10 มกรำคม 2562 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำประสงค์    
ขอย้ำยไปต่ำงจังหวัด รำยนำยกิตติศักดิ์   เพ่ิมพูนพำนิช ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงนำจำน ขอย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม จังหวัดลพบุรี ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกำศต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำร
สถำนศึกษำ  ลงวันที่ 10 มกรำคม 2562  
 
 
 
 



๗๑ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบค ำร้องขอย้ำย คุณสมบัติและ
เอกสำรประกอบของผู้ขอย้ำยแล้ว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  สมควรให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติให้ส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ รำยนำยกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูนพำนิช  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงนำจำน 
ให้ส่งค ำร้องขอย้ำยไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 จังหวัดลพบุรี 

5. การวิเคราะห์และความเห็นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำ ดังนี้    
 5.1 พิจำรณำขออนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ไปต่ำงจังหวัด จ ำนวน 1 รำย คือ นำยกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูนพำนิช ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนบึง  
นำจำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ส่งค ำร้องขอย้ำยไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 จังหวัดลพบุรี 
 5.2 พิจำรณำอนุมัติเป็นหลักกำร กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้ยืน่ค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงจังหวัด ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
และองค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติ ตำมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 โดยผ่ำนกำร
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 
 

8.  มติที่ประชุม :  
 1. อนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
ไปต่ำงจังหวัด จ ำนวน 1 รำย คือ นำยกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูนพำนิช ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนบึง  นำจำน    
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ส่งค ำร้องขอย้ำยไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 จังหวัดลพบุรี 
 2. อนุมัติเป็นหลักกำร กำรยำ้ยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ผู้ยื่น
ค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงจังหวัด ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และองค์ประกอบที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 

 
 
 
 
 



๗๒ 

ระเบียบวาระท่ี 6.14  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการ    
ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด         
กรณีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ 

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

ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู ช่วยปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูพอดีเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด กรณีเจ็บป่วย 
มีปัญหำด้ำนสุขภำพ ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ  จ ำนวน 1 รำย คือ 
นำยสมบูรณ์  วำตะ  ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ อ ำเภอหล่มเก่ำ        

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มำตรำ 69 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก ำหนดว่ำ ส ำหรับกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด ไปปฏิบัติรำชกำรใน
หน่วยงำนกำรศึกษำใดเป็นกำรชั่วครำวในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.2 ค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560   
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2.3 หนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒2 มีนำคม ๒๕๔๘  
เรื่อง กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.4  หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๐๒๒๙ ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๔๘  
เรื่อง กำรช่วยรำชกำรกรณีจ ำเป็น ๕ กรณี ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้แก ่
  ๑. ติดตำมคู่สมรสซึ่งเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
  ๒. กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว   
  ๓. กรณีถูกคุกคำมต่อชีวิต 

๔. กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำน/สถำนศึกษำท่ีขำดอัตรำก ำลังฯ 
  5. กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน/โครงกำรพระรำชด ำริ/พระรำชประสงค์ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 

นำยสมบูรณ์  วำตะ  ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ อ ำเภอหล่มเก่ำ (อัตรำก ำลังเกินเกณฑ)์            
มีจ ำนวนนักเรียน 482 คน ช่วยรำชกำรที่โรงเรียนบ้ำนวังบำล อ ำเภอหล่มเก่ำ (อัตรำก ำลังพอดีเกณฑ์) มีจ ำนวน
นักเรียน 202 คน ตำมมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน ๒๕๖1 มีก ำหนด      
๑ ปี จนถึงวันที่ 2 มีนำคม ๒๕62 (ด้วยเหตุเจ็บป่วย ไตวำยเรื้อรัง)      
 บัดนี้ครบก ำหนดแล้ว ข้ำรำชกำรครูฯ ดังกล่ำว มีควำมประสงค์ขอช่วยรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว (ต่อเนื่อง)   
ทีโ่รงเรียนบ้ำนวังบำล อ ำเภอหล่มเก่ำ ต่อไปอีก 7 เดือน (เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562)   
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอ

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู รำย นำยสมบูรณ์  วำตะ ครูโรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่โรงเรียนบ้ำนวังบำล 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู รำย นำยสมบูรณ์ วำตะ ครูโรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ ช่วยรำชกำรที่โรงเรียนบ้ำนวังบำล 
อ ำเภอหล่มเก่ำ ต่อไปอีก 7 เดือน (เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562) 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัตใิห้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ต ำแหน่งครู รำย นำยสมบูรณ์ วำตะ ครูโรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ ช่วยรำชกำรที่โรงเรียนบ้ำนวังบำล อ ำเภอ
หล่มเก่ำ ต่อไปอีก 7 เดือน (เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562) โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ 
และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ 
หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ช่วยปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำที่มี
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด กรณีเจ็บป่วยมีปัญหำสุขภำพ จ ำนวน 1 รำย คือ นำยสมบูรณ์  
วำตะ  ครูโรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ ช่วยรำชกำรต่อเนื่องที่โรงเรียนบ้ำนวังบำล อ ำเภอหล่มเก่ำ ต่อไปอีก 7 เดือน 
(เกษียณอำยุรำชกำร 30 กันยำยน 2562)   
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ระเบียบวาระท่ี 6.15 ขออนุมัติใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  ต าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการ         
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าขอ    
 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัตใิห้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งคร ูช่วยปฏิบัติรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว  ตำมที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ ำนวน 1 รำย คือ นำยเอนก แนวโนนทัน ต ำแหน่ง
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง อ ำเภอหนองไผ่ มีควำมประสงค์ขอไปช่วยรำชกำรเป็นกำร
ชั่วครำวที่โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ อ ำเภอหนองไผ่ 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  มำตรำ 69 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดว่ำ ส ำหรับกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดไปปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรในหน่วยงำนกำรศึกษำใดเป็นกำรชั่วครำวในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 2.2  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐              
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 2.3  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3548 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2548                        
เรื่อง กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 2.4  หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/10229 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2548 
เรื่อง กำรช่วยรำชกำรกรณีจ ำเป็น 5 กรณี ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
  1.  ติดตำมคู่สมรสซึ่งเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
  2.  กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว 
  3.  กรณีถูกคุกคำมต่อชีวิต 
  4.  กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำนใหม่/สถำนศึกษำที่ขำดอัตรำก ำลังฯ 
  5.  กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน/โครงกำรพระรำชด ำริ/พระรำชประสงค์ 

 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
 3.1  นำยเอนก  แนวโนนทัน ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง          
อ ำเภอหนองไผ่  รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขั้น 40,990 บำท วุฒิกำรศึกษำ ค.บ. ศิลปศึกษำ มีควำมประสงค์ขอช่วย
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำว กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว โดยมีควำมประสงค์ไปช่วยรำชกำรที่โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ 
 3.2  เกณฑ์อัตรำก ำลังโรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง มีนักเรียนจ ำนวน 95 คน มีครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
จ ำนวน 5 คน มีครูตำม จ.18 จ ำนวน 5 คน สภำพอัตรำก ำลังพอดีเกณฑ์  เกณฑ์อัตรำก ำลังโรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ        
มีนักเรียนจ ำนวน 211 คน มีครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก ำหนด จ ำนวน 16 คน มีครูตำม จ.18 จ ำนวน 14 คน สภำพ
อัตรำก ำลัง - 2   
 3.3  โรงพยำบำลหนองไผ่ ได้ท ำกำรตรวจรักษำ นำยเอนก  แนวโนนทัน เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2562 
แพทย์ท ำกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคประจ ำตัว ควำมดัน เก๊ำส ์ไขมัน และเข้ำท ำกำรตรวจรักษำเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562  
แพทย์ท ำกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรค ภำวะพิษสุรำเรื้อรัง มำรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลตำมนัด หยุดพักรักษำต่อถึงวันที่       
1 กุมภำพันธ์ 2562  
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 3.4  ตำมมติที่ประชุมคระกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2562 มีมติอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งคร ูรำยนำยเอนก   แนวโนนทัน ต ำแหน่ง ครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง อ ำเภอหนองไผ่ ไปช่วยรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว ที่โรงเรียนบ้ำนไร่
เหนือ อ ำเภอหนองไผ่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว 

4.  การวิเคราะห์ความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบค ำร้องขอย้ำย คุณสมบัติและ
เอกสำรประกอบของผู้ขอย้ำยแล้ว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด สมควรให้น ำเสนอ
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
ต ำแหน่งคร ูรำย นำยเอนก   แนวโนนทัน ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง      
อ ำเภอหนองไผ่  ไปช่วยรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว ที่โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ อ ำเภอหนองไผ่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รำย นำยเอนก  แนวโนนทัน ต ำแหนง่ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง อ ำเภอหนองไผ่ 
ไปช่วยรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว ที่โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ อ ำเภอหนองไผ่  กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562  ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วมีควำมเห็นไม่สมควรอนุญำตให้ นำยเอนก  
แนวโนนทัน ต ำแหน่งครู โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง ช่วยรำชกำรตำมที่เสนอ และเห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.
เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ รำย นำยเอนก  แนวโนนทัน ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง อ ำเภอหนองไผ่    
ไปช่วยรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว  ที่โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ  อ ำเภอหนองไผ่  กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว ตำมข้อ 5
โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 
  
8.  มติที่ประชุม :  เห็นพ้องต้องกันกับ อกศจ. โดยไม่อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำย นำยเอนก  
แนวโนนทัน ต ำแหนง่ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียนทอง อ ำเภอหนองไผ่  ไปช่วยรำชกำรเป็นกำร
ชั่วครำวที่โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ  อ ำเภอหนองไผ่  เนื่องจำกเหตุผลไม่สมควร   



๗๖ 

ระเบียบวาระท่ี 6.16 ขออนุมัติส่งค าร้องขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
            ไปสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
   ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติส่งค ำร้องขอโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  ไปด ำรงต ำแหน่งในสังกัดเทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 40 เสนอ จ ำนวน 1 รำย คือ นำยสุวิทย์ ปักกำสูง ข้ำรำชกำรครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ 

2.กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  มำตรำ 53 และมำตรำ 59 พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 2.2  ค ำสั่ งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ   ที่  19/2560 ลงวันที่  3  เมษำยน 2560                      
เรื่อง  กำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  นำยสุวิทย์ ปักกำสูง วุฒ ิศศ.บ. ดนตรีสำกล ต ำแหน่งครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ สังกัดส ำนักงำน    เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40  มีควำมประสงค์ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งครูสังกัดโรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนใน
เมือง) กองกำรศึกษำ  เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.2  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 40 
ไม่ขัดข้อง และอนุญำตให้โอนไปด ำรงต ำแหน่งในสังกัดเทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ 

 4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้โอนไปด ำรงต ำแหน่งในสังกัด
เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำขออนุมัติส่งค ำร้องขอโอนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำย นำยสุวิทย์ ปักกำสูง ต ำแหน่งครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 40 ขอโอนไปด ำรงต ำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนในเมือง) กองกำรศึกษำ เทศบำล
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมค ำร้องขอของตนเอง 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 



๗๗ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติอนุมัติส่งค ำร้องขอโอนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำย นำยสุวิทย์ ปักกำสูง ต ำแหน่งครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 40 ขอโอนไปด ำรงต ำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนในเมือง) กองกำรศึกษำ เทศบำล
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมค ำร้องขอของตนเอง โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำน
กำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  
ประกำรใด 

8. มติที่ประชุม : อนุมัติส่งค ำร้องขอโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ไปสังกัดเทศบำลเมือง
เพชรบูรณ์ รำย นำยสุวิทย์ ปักกำสูง ต ำแหน่งครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 40 ขอโอนไปด ำรงต ำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนในเมือง) กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมค ำร้องขอของตนเอง 

 



๗๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.17  ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ต าแหน่งศึกษานิเทศก์   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ กรณีปกติ ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 เสนอ จ ำนวน  1  
รำย คือ นำยชำญณรงค์ อินอิว ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 40   

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2551 
          2.2  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษำยน 2560                      
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
          2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2549  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู   
จ ำนวน 3 วิธ ี ได้แก่ ย้ำยกรณีปกติ  ย้ำยกรณีพิเศษ และย้ำยเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร   

คุณสมบัติผู้ขอย้ำยกรณีปกติ เพ่ือดูแลบิดำ มำรดำ หรือคู่สมรส  และกลับภูมิล ำเนำเดิม ดังนี้ 
(1) ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำร หรือกำรเตรยีมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
(2) ด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน ไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 

     (3)  ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
           2.4  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5  ลงวันที่ 10  มิถุนำยน 2559                                                   
เรื่อง  กำรแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน                    
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดให้  อกศจ. เป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู                            
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน                   

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 นำยชำญณรงค์ อินอิว  วุฒิ ค.บ.ฟิสิกส์ , กศ.ม.วิทยศำสตรศึกษำ , กศ.ม.บริหำรกำรศึกษำ และ ปร.ด.
กำรศึกษำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 40 
ขอย้ำยกลับภูมิล ำเนำเดิม ไปด ำรงต ำแหน่งในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 39 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์รำยข้ำงต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด สำมำรถย้ำยได้    
จึงเสนอขออนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ รำย นำยชำญณรงค์ อินอิว  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ขอย้ำยกลับภูมิล ำเนำเดิม ไปด ำรงต ำแหน่งเดิม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  ตำมค ำร้องขอของตนเอง 
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๗๙ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด 

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ รำย นำยชำญณรงค์ อินอิว  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ขอย้ำยกลับภูมิล ำเนำเดิม ไปด ำรงต ำแหน่งเดิม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 39  ตำมค ำร้องขอของตนเอง โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 
 
8.  มติที่ประชุม : อนุมัติส่งค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ รำย    
นำยชำญณรงค์ อินอิว  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ขอย้ำยกลับ
ภูมิล ำเนำเดิม ไปด ำรงต ำแหน่งเดิม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  ตำมค ำร้องขอ     
ของตนเอง 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

ระเบียบวาระที่ 6.18    ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
                               และรบัย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
                            และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                           สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย และรับโอน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ ำนวน 1 อัตรำ  

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มำตรำ 53 มำตรำ 57 มำตรำ 58 และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          2.3 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552  เรื่อง กำร
ย้ำยและกำรเลื่อนระดับต ำแหนง่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 
38 ค.(2) 
          2.4 หนงัสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 เรื่อง กำรคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติโดยอำศัยควำมรู้ ควำมช ำนำญและ
ประสบกำรณ์เฉพำะตัว ส ำหรับสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 และระดับ 2 
          2.5 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2535  เรื่อง กำรย้ำยข้ำรำชกำร
พลเรือน 
          2.6 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 เรื่อง มำตรฐำนต ำแหน่ง
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          2.7  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2552 เรือ่ง กำรจัดกลุ่มต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          2.8 ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทำงกำรคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวำคม  2560 
          2.9  ประกำศต ำแหน่งว่ำง เพื่อรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
ลงวันที่  26 ธันวำคม  2561 
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               3.1 กำรรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                     3.1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศต ำแหน่งว่ำง เพ่ือรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 
รับย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ประกำศ
ลงวันที ่ 26 ธันวำคม 2561  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง/อัตรำ  คือ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี อ 38 กลุ่มนโยบำยและแผน 
                     3.1.2  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับแบบค ำขอย้ำยฯ  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)จ ำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังนี้ 
 

ที่ ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ขอย้ำยไปด ำรงต ำรงต ำแหน่ง หมำย
เหตุ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง

เลขที่ 
อัตรำ

เงินเดือน 
ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง

เลขที่ 
1 นำงสำวกชนิภำ    

            เกษมสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ7 15,540 เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ 38  

                     3.1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจคุณสมบัติฯ ของผู้ยื่นย้ำย รำย นำงสำว
กชนิภำ เกษมสุข ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2562  
มติที่ประชุม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2561 และตำมมำตรฐำนต ำแหน่งหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที ่
10 พฤษภำคม 2556 
                     3.2.4 ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทำงกำรคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง  ย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ   
มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560   
                         “  ข้อ 2  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน  ประเมิน
ตำมองค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดก ำหนด 
                               ข้อ 3  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน พิจำรณำ
จัดเรียงล ำดับตำมผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดจำกมำกไปหำน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับกำรพิจำรณำต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด” 
                     3.2.5  ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำน และจัดท ำค่ำคะแนนประเมิน 
ตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 24/2562 สั่ง ณ  วันที่  30 มกรำคม 2562  
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดเรียงล ำดับตำมผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 ที่ 25/2562 สั่ง ณ วนัที่  30 มกรำคม 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรทั้ง 2 คณะ ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือก
บุคคล  เพื่อรับย้ำยฯ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2562  ผลกำรพิจำรณำ มีมติดังนี้ 
                               1) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกย้ำยฯ มำด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  
ต ำแหน่งเลขที่ อ 38 ดังนี้                         



๘๒ 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 

1 นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 

รำยละเอียดตำมประกำศแนบท้ำย 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจำรณำแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดและเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง แนวทำงกำร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2)  ลงวันที่ 21 
ธันวำคม  2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำอนุมัติรับย้ำย เพื่อแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำมข้อเสนอ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
  

ที่ รับย้ำย 
ต ำแหน่ง/สงักัด 

ต ำแหน่ง
เลขที่ 

พิจำรณำรับยำ้ย  
ชื่อ-สกุล 

ต ำแหน่ง 
/สังกัดเดิม 

ต ำแหน่ง
เลขที ่

หมำย
เหตุ 

1 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ระดบัปฏิบัตงิำน/ช ำนำญงำน 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ38 นำงสำวกชนิภำ 
         เกษมสุข 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ9 รับย้ำย 

5.การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมัติรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) รำย นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข ต ำแหน่งเจ้ำ
พนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ9 กลุ่มอ ำนวยกำร ให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่ง
เลขท่ี อ38 กลุ่มนโยบำยและแผน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัตริับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) รำย นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน
ธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ9 กลุ่มอ ำนวยกำร ให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที่   
อ38 กลุ่มนโยบำยและแผน  ตำมข้อ 5 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 



๘๓ 

8.  มติที่ประชุม : อนุมัติรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 ค.(2) รำย นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขท่ี อ9 กลุ่ม
อ ำนวยกำร ให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขท่ี  อ38 กลุ่มนโยบำยและแผน สังกัด 
สพป.พช.1



๘๔ 

ระเบียบวาระที่ 6.19 ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
                        ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
                         ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
                         สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
                  ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติรับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่ง    
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
เสนอ จ ำนวน 1 อัตรำ   

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มำตรำ 53 มำตรำ 57 มำตรำ 58 และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          2.3 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552 เรื่อง กำรยำ้ยและ
กำรเลื่อนระดับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          2.4 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 เรื่อง กำรคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติโดยอำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญและ
ประสบกำรณ์เฉพำะตัว ส ำหรับสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 และระดับ 2 
          2.5 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2535  
เรื่อง กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน 
          2.6 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 เรื่อง มำตรฐำนต ำแหน่ง
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          2.7 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2552 เรือ่ง กำรจัดกลุ่มต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
          2.8  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกำศต ำแหน่งว่ำง     
เพ่ือด ำเนินกำรรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส่วนรำชกำรอ่ืน รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
และข้ำรำชกำรอื่น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อ่ืน ตำมมำตร 38 ค.(2) ลงวันที่  23 มีนำคม 2561 
          2.9  ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทำงกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560 
  2.10 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรก ำหนด  
กรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2029%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2029%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2029%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2034%20ลว.%2029%20ต.ค.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2034%20ลว.%2029%20ต.ค.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2034%20ลว.%2029%20ต.ค.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2014%20ลว.%2027%20ส.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2014%20ลว.%2027%20ส.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
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            2.11 หนังสือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 4010  
ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 เรื่องกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ      
38  ค.(2) ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            2.12 ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี 489/2561 เรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2561   
             2.13 หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.304/2454  
ลงวันที่ 31 มกรำคม 2562    

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
              3.1 ตำมมติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตำมค ำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษำยน 2560) ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560 เห็นชอบและอนุมัติให้ด ำเนินกำร
ประกำศต ำแหน่งว่ำง ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เพ่ือรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  รับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหนง่บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง หำกมีต ำแหน่งว่ำง
หลังจำกกำรพิจำรณำรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญ มอบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศต ำแหน่งว่ำง เพ่ือรับโอนต่อไป 
               3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศต ำแหน่งว่ำงเพ่ือรับเปลี่ยน
ต ำแหน่ง รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง   
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38ค.(2) ลงวันที่ 9 
มกรำคม 2561 ผลปรำกฏว่ำต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ33 และต ำแหน่ง 
นักทรัพยำกรบุคคล  ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 28 ไม่มีผู้ยื่นขอย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
               3.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศต ำแหน่งว่ำง เพ่ือรับโอน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส่วนรำชกำรอ่ืน รับโอนพนักงำนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่น         
มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ประกำศลงวันที่ 23 มีนำคม 2561 จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
                        3.3.1 ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ  กรอบอัตรำก ำลังเดิม 
ต ำแหน่งเลขที่ อ 33 กรอบอัตรำก ำลังใหม่ต ำแหน่งเลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
                          3.3.2  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร กรอบอัตรำก ำลังเดิม 
ต ำแหน่งเลขที่ อ 28 กรอบอัตรำก ำลังใหม่ต ำแหน่งเลขที่ อ 26 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ) 
              3.4  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับแบบค ำขอโอน  
เพ่ือมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ดังนี้ 
                       3.4.1 ต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ มีผู้ประสงค์ยื่นค ำขอโอน  จ ำนวน     
1  รำย คือ นำยพิเชฐ เสน่ห์ ต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระแสบน จังหวัดระยอง ขอโอนมำด ำรงต ำแหน่งนิติกร ระดับช ำนำญกำร ซึ่ง กศจ.เพชรบูรณ์     
ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 มีมติอนุมัตริับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น รำย นำยพิเชฐ 
เสน่ห์ ต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแส
บน จังหวัดระยอง มำด ำรงต ำแหน่งนิติกรช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับโอนเป็นกำรเฉพำะรำย และขณะนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
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กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับโอนเป็นกำรเฉพำะรำยแล้ว หำก
ทรำบผลกำรพิจำรณำประกำรใดจะน ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ เพ่ือพิจำรณำอีกครั้ง 
                       3.4.2 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร มีผู้ประสงค์ยื่นค ำขอโอน  จ ำนวน  
8  รำย รำยละเอียดดังนี้ 
                 รำยละเอียดผู้ยื่นขอโอนมำ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร กรอบอัตรำ 
ก ำลังเดิมต ำแหน่งเลขท่ี อ28 กรอบอัตรำก ำลังใหม่ต ำแหน่งเลขที่ 26 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) จ ำนวน 8 รำย สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

ที ่ ชื่อ-สกุลผู้ขอโอน ต ำแหน่ง/สังกัด 
มีคุณสมบัติ 

/ขำดคุณสมบัติ 
หมำยเหตุ 

1 นำยณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขำว   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
/กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

มีคุณสมบัติ กรณีประเภทวิชำกำร  
ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป 
จะต้องผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมินบุคคล 
และหรือผลงำน 

2 นำงอำรีรัตน์ สำธำระณะ   นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร 
/กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

มีคุณสมบัติ  

3 นำงฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
/ส ำนักงำนจังหวัดนครสวรรค์ 

มีคุณสมบัติ  

4 นำงอรพรรณ  กึนสี   นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 
/สถำบันพยำธิวิทยำ 

มีคุณสมบัติ  

5 น.ส.ถนิดำ  เนตรแสงสี   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
/อบต.ชำติตระกำร 

มีคุณสมบัติ  

6 นำยพำสกร  ประทุมมำศ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
/อบต.บ่อทอง 

ขำดคุณสมบัติ  
 

 

7 นำงแพรวนภำ นำคเพชร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
/อบต.บ้ำนโตก 

ขำดคุณสมบัติ 
 

 

8 นำงสำวอำนุวัน พิมพิชัย นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
/อบต.ตลำดแค 

ขำดคุณสมบัติ 
 

 

หมายเหตุ รำยที่ 6 , รำยที่ 7 และรำยที่ 8 ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งจำกผลกำรสอบ
คัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 
ซึ่งตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวนัที่ 28 กันยำยน 2560  ข้อ 4. ผู้ขอโอนต้อง 
มีคุณสมบัติ “ข้อ 4.2 ต้องเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอ่ืน ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งจำกผลกำร
สอบแข่งขันในประเภทต ำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ำกับต ำแหน่งที่จะขอโอนโดยกำรสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือ  
ได้มำตรฐำนเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร และเงื่อนที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก ำหนด และต้องเป็นผลกำรสอบแข่งขัน  
ในประเภทต ำแหน่งเดียวกันหรือเท่ียบเท่ำต ำแหน่งปัจจุบันก่อนโอน”  
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             3.5 ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทำงกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 
38 ค.(2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560   
                    “  ข้อ 2  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน  ประเมินตำม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดก ำหนด 
                          ข้อ 3  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน พิจำรณำจัด
เรียงล ำดับตำมผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดจำกมำกไปหำน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับกำรพิจำรณำต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด” 

             3.6 ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจคุณสมบัติ ประเมินผลงำนและจัดท ำค่ำคะแนนประเมินตำม
องค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ตำมค ำสั่งที่  196 /2561 สั่ง ณ วนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 และด ำเนินกำรประชุม      
มติที่ประชุม มีผู้ยื่นขอโอนที่ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติ จ ำนวน 5 รำย ประกอบด้วย 

      3.6.1  นำยณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขำว   
      3.6.2  นำงอำรีรัตน์  สำธำระณะ   

                            3.6.3  นำงฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ 
                            3.6.4  นำงอรพรรณ  กึนสี   
                              3.6.5  นำงสำวถนิดำ  เนตรแสงสี   
                      ส ำหรับผู้ขอโอน รำย นำยณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขำว ด ำรงต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
จะต้องผ่ำนกำรประเมินบุคคลและหรือผลงำน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
             3.7  กรณีกำรรับโอนต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป จะต้องพิจำรณำกำรประเมินบุคคล
และหรือผลงำน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินบุคคลและหรือผลงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำรับโอนฯ  ต ำแหน่งนัก
ทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร ตำมค ำสั่งที่ 233 /2561  สั่ง ณ วันที่  30 พฤษภำคม 2561  ผลกำรพิจำรณำ 
นำยณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขำว  เป็นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินบุคคลและหรือผลงำน รำยละเอียดดังแนบ 

  3.8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและ 
จัดเรียงล ำดับตำมผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ตำมค ำสั่งที่ 534/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 
ผลกำรพิจำรณำผู้ได้รับกำรคัดเลือกรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  ตำม
รำยละเอียดดังนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 

1 นำยณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขำว นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช 

                                                            
                  3.9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสอบถำมข้อมูลของ      
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้โอน ซึ่งหน่วยงำนต้นสังกัดเดิมของผู้โอนยินยอมให้โอนได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562   



๘๘ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีควำมจ ำเป็นจะรับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน รำย 
นำยณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขำว  ให้มำด ำรงต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลระดับช ำนำญกำร เนื่องจำกเหตุผลควำมจ ำเป็น 
ดังนี้ 
               4.1.1 ได้มีกำรด ำเนินกำรประกำศต ำแหน่งว่ำง เพ่ือรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2)  แต่ไม่มีผู้ยื่นขอย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 
              4.1.2 ตรวจสอบแล้วไม่มีบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกต ำแหน่งเดียวกัน 
กับต ำแหน่งที่จะรับโอนจึงด ำเนินกำรประกำศรับโอน 
              4.1.3 บุคลำกรปฏิบัติงำนไม่ครบตำมกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจำรณำแล้วเห็นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดและเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง แนวทำงกำร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ 21 ธันวำคม 
2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเลขที่ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  23 มีนำคม 2561 ส ำหรับใช้รับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน  มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ให้เป็นไปตำมต ำแหน่งเลขท่ีตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่ ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 
ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จำกต ำแหน่งเลขที่ อ 28 เป็นต ำแหน่งเลขท่ี อ 26 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) เพ่ือใช้รับ
โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส่วนรำชกำรอ่ืนรับโอนพนักงำนท้องถิ่น และข้ำรำชกำรอื่น มำ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศลงวันที่ 23 มีนำคม 2561  
               2. ขออนุมัติรับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) รำย นำยณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขำว ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำร สังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช มำด ำรงต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลระดับช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขท่ี อ 26 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2562  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจำรณำ ดังนี้ 

  5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเลขท่ีตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ลงวันที่  23 มีนำคม 2561 ส ำหรับใช้รับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน  มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ให้เป็นไปตำมต ำแหน่งเลขที่ตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญ
กำร จำกต ำแหน่งเลขที่ อ 28 เป็นต ำแหน่งเลขที่ อ 26  (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) เพื่อใช้รับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศลงวันที่ 23 มีนำคม 2561  
  5.2 ขออนุมัติรับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) รำย นำยณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขำว ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
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ช ำนำญกำร สังกัดกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช มำด ำรงต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขท่ี อ 26 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2562 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด 

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติ ตำมข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่ำนกำร
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด  
 

8.  มติที่ประชุม :   
  1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเลขที่ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่  23  มีนำคม 2561 ส ำหรับใช้รับโอนข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ให้เป็นไปตำมต ำแหน่งเลขที่ตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่  ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จำกต ำแหน่งเลขที่ อ 28 เป็นต ำแหน่งเลขที่ อ 26  (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) เพื่อใช้รับโอน
ข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประกำศลงวันที่   
23 มีนำคม 2561  
  2. อนุมัติรับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) รำย นำยณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขำว ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
ช ำน ำญ กำร  สั งกั ด กรม อุทยำนแห่ งชำติ สั ต ว์ป่ ำและ พันธุ์ พื ช  มำด ำรงต ำแหน่ งนั กท รัพยำก รบุ คคล 
ระดับช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 26 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 6.20 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างและด าเนินการสรรหาโดยการย้าย การคัดเลือก หรือการโอน  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ค าขอ 

ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงคข์ออนุมัติใช้ต ำแหน่งว่ำงและด ำเนินกำรสรรหำ 
โดยกำรย้ำย กำรคัดเลือก หรือกำรโอน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหนง่บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำง ๆ 
เสนอ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  18 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
 ๑.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จ ำนวน    4  ต ำแหน่ง 
 ๑.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  จ ำนวน    6  ต ำแหน่ง 
 ๑.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  จ ำนวน    7  ต ำแหน่ง 
 ๑.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40   จ ำนวน    1  ต ำแหน่ง 
 

๒. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มำตรำ 53 มำตรำ 57 มำตรำ 58 และมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๒  
เรื่อง กำรย้ำยและกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) 
 ๒.3 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๔๘  เรื่อง กำรประเมิน
บุ คคล เพ่ื อแต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ งส ำหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนที่ มี ป ระสบกำรณ์  (ต ำแหน่ งประเ ภททั่ ว ไป )  
และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ ต ำแหน่งระดับ ๘ ลงมำ 
 ๒.4 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่  ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๓๕ เรื่อง กำรย้ำย
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 ๒.5 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว30 ลงวันที่ 28 กันยำยน ๒๕๖0 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกำรย้ำย
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
 ๒.6 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐  
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2.7 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 เรื่อง มำตรฐำน
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
 2.8 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 เรื่อง กำรคัดเลือกเพ่ื อ
แต่ งตั้ งข้ ำรำชกำรพล เรื อน สำมัญ ให้ ด ำรงต ำแหน่ งซึ่ งมี ลั กษณ ะงำนที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ โด ยอำศั ยควำม รู้  
ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์เฉพำะตัว ส ำหรับสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 และระดับ 2 
 2.9 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560  
เรื่อง กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 ค.(2) ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.10 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว759 ลงวันที่ 
6 กุมภำพันธ์ 2561 เรื่อง กำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%207%20ลว.%2021%20เม.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2030%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2030%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2030%20ลว.%2028%20ก.ย.%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
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 2.11 ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทำงกำรคัดเลือกบุคคล เพ่ือ
เปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมำ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560 
                2.12 ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทำงกำรคัดเลือกบุคคลและ
ประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2560 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว759 ลงวันที่ 
6 กุมภำพันธ์ 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับจัดสรรคืนจำกบัญชีจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุ
รำชกำร เมื่อสิ้นงบประมำณ พ.ศ.2561 ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ดังนี้  
       3.1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรคืนจำกบัญชี
จัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นงบประมำณ พ.ศ.2561 ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดต ำแหน่ง 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

เลขที่ 
เลขที่ 

จ่ำยตรง 
ระดับ เงินเดือน 

ณ วันที่ 30 
ก.ย. 61 

หมำยเหตุ 

               ประเภทวิชำกำร 
1. นักจัดกำรงำนทั่วไป อ 4 4504801 ปฏิบัติกำร/

ช ำนำญกำร 
43,600 คืนเกษียณ 

2. นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี 

อ 9 4504806 ช ำนำญกำร/
ช ำนำญกำร
พิเศษ 

58,390 ว่ำงจำก
กำรย้ำย 

                ประเภททั่วไป 
3. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 45 4504842 ปฏิบัติงำน/

ช ำนำญงำน 
38,750 คืนเกษียณ 

4. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 46 4504843 ปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 

38,750 คืนเกษียณ 

 
  3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 มีต ำแหน่งว่ำงและได้รับ
จัดสรรคืนจำกบัญชีจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นงบประมำณ พ.ศ.2561 ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
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ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดต ำแหน่ง 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

เลขที่ 
เลขที่ 

จ่ำยตรง 
ระดับ เงินเดือน 

ณ วันที่ 30 
ก.ย. 61 

หมำยเหตุ 

               ประเภทวิชำกำร 
1. นักวิชำกำรตรวจสอบ

ภำยใน 
อ 48 4504897 ปฏิบัติกำร/

ช ำนำญกำร 
43,600 ว่ำงจำก 

กำรย้ำย 
                ประเภททั่วไป 

2. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 6 4504855 ปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 

17,600 สงวนไว้สอบ
คัดเลือก 

3. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 7 4504856 ปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 

57,750 ว่ำงจำก 
กำรย้ำย 

4. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 29 4504878 ปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 

17,980 สงวนไว้สอบ
คัดเลือก 

5. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 37 4504886 ปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 

66,050 คืนเกษียณ 

6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 44 4504893 ปฏิบัติงำน/
ช ำนำญงำน 

57,800 คืนเกษียณ 

   
  3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีต ำแหน่งว่ำงและได้รับ
จัดสรรคืนจำกบัญชีจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นงบประมำณ พ.ศ.2561 ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 7 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดต ำแหน่ง 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

เลขที่ 
เลขที่จ่ำย

ตรง 
ระดับ เงินเดือน 

ณ วันที่ 30 
ก.ย. 61 

หมำยเหตุ 

               ประเภทวิชำกำร 
1. นักประชำสัมพันธ์ อ 5 4504903 ปฏิบัติกำร/

ช ำนำญกำร 
16,660 สงวนไว้

สอบแข่งขัน 
2. นักวิชำกำรเงินและ

บัญชี 
อ 13 4504911 ปฏิบัติกำร/

ช ำนำญกำร 
16,370 สงวนไว้

สอบแข่งขัน 
3. นักวิชำกำรเงินและ

บัญชี 
อ 16 4504914 ปฏิบัติกำร/

ช ำนำญกำร 
42,580 คืนเกษียณ 



๙๓ 

 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดต ำแหน่ง 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

เลขที่ 
เลขที่จ่ำย

ตรง 
ระดับ เงินเดือน 

ณ วันที่ 30 
ก.ย. 61 

หมำยเหตุ 

4. นักวิชำกำรศึกษำ อ 43 4504941 ปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร 

33,490 ว่ำงจำก 
กำรย้ำย 

5. นักวิชำกำรศึกษำ อ 44 4504942 ปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร 

12,680 สงวนไว้
สอบแข่งขัน 

6. นักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

อ 51 4504949 ปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร 

43,600 ว่ำงจำกกำร
จัดกรอบใหม ่

                ประเภททั่วไป 
7. เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 31 4504929 ปฏิบัติงำน/

ช ำนำญงำน 
38,750 คืนเกษียณ 

 
  3.1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 มีต ำแหน่งว่ำง ต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ดังนี้  
  

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดต ำแหน่ง 
ประเภทต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

เลขที่ 
เลขที่ 

จ่ำยตรง 
ระดับ เงินเดือน 

ณ วันที่ 30 
ก.ย. 61 

หมำยเหตุ 

               ประเภทวิชำกำร 
1. นักทรัพยำกรบุคคล อ 17 4511000 ช ำนำญกำร/

ช ำนำญกำร
พิเศษ 

43,600 ว่ำงจำก 
กำรย้ำย 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือน สมควรเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำดังนี้  

4.1  ขออนุมัติใช้ต ำแหน่งว่ำงและด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรย้ำย กำรคัดเลือก หรือกำรโอน ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 18 ต ำแหน่ง 
             4.2 กรณมีีต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ขออนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ขอใช้บัญชีรำยชื่อ           
ผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

5.1 ขออนุมัติใช้ต ำแหน่งว่ำงและด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรย้ำย กำรคัดเลือก หรือกำรโอน ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 18 ต ำแหน่ง 
          5.2 กรณีมีต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ขออนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 
1, เขต 2 เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ขอใช้บัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป  

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด 

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติตำมข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่ำนกำร
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

8.  มติที่ประชุม :  
             1) อนุมัติใช้ต ำแหน่งว่ำงและด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรย้ำย กำรคัดเลือก หรือกำรโอน ของข้ำรำชกำร  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 18 ต ำแหน่ง 
             2) กรณีมีต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรรับเปลี่ยนต ำแหน่ง รับย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ขออนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 , เขต 2 เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ขอใช้บัญชีรำยชื่อ           
ผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 6.21 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปปฏิบัติราชการ 
                             ในสถานศึกษาอ่ืน เป็นการชั่วคราว 
.............................................................................................................................................................. ............ 

1.  ค าขอ 
 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำอ่ืนเป็นกำรชั่วครำว 
เพ่ือแก้ปัญหำและลดควำมขัดแย้งควำมแตกแยกควำมสำมัคคีในโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ ำนวน 3 รำย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
            2.1  มำตรำ 69 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก ำหนดว่ำ ส ำหรับกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดไปปฏิบัติรำชกำรใน
หน่วยงำนกำรศึกษำใดเป็นกำรชั่วครำวในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              2.2 ค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560  
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
              2.3  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/3548  
ลงวันที่ 22  มีนำคม  2548  เรื่อง กำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครู 
              2.4  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/10229   
ลงวันที่ 1  สิงหำคม  2548 เรื่อ กำรช่วยรำชกำรกรณีจ ำเป็น 5 กรณี ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
                     1) กรณีติดตำมคู่สมรสซึ่งเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
                     2) กรณีเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรักษำตัว 
                     3) กรณีถูกคุกคำมต่อชีวิต 
                     4) กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่ขำดอัตรำก ำลัง 
                     5) กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน/โครงกำรพระรำชด ำริ , พระรำชประสงค์ 
              2.5  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 2384   
ลงวันที่ 12  มิถุนำยน  2557 เรื่อง  ซักซ้อมกำรให้ข้ำรำชกำรครูช่วยรำชกำร 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
              3.1 ตำมมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในกำรประชุมครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  24 มกรำคม 2562 มีมติให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและ
ข้ำรำชกำรครู ซึ่งเป็นคู่กรณีในโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ ไปปฏิบัติงำนหรือช่วยรำชกำรที่หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำอ่ืนเป็นกำร
ชั่วครำว ตำมควำมเห็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เนื่องจำกเกิดควำมขัดแย้งสะสมมำ
เป็นเวลำนำนหลำยปี ผู้บริหำรและครูซึ่งเป็นคู่กรณีกันมีกำรร้องเรียนซึ่งกันและกันทั้งพฤติกรรมส่วนตัวและกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในโรงเรียน มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ ฟ้องร้อง เป็นคดีควำมกันเกิดควำมแตกแยกควำมสำมัคคีกัน กำรกระท ำ
ดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง วุ่นวำย และควำมแตกแยกในโรงเรียน เกิดผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบอย่ำงที่ไม่ดีแก่เด็กและเยำวชน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพ่ือลดปัญหำ อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจเกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยรวมของโรงเรียน 
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              เพ่ือให้เป็นไปตำมมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พิจำรณำแล้วเพ่ือแก้ปัญหำและลดควำมขัดแย้งควำมแตกแยกควำมสำมัคคีของโรงเรียน    
บ้ำนปำกน้ ำ จึงเห็นควร ดังนี้ 
              4.1 ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ นำงกรณี  ต๊ะอำจ ไปปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        
บ้ำนตะเบำะ และให้นำยสมควร สำตรจีนพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะเบำะ ซึ่งมีปัญหำควำมขัดแย้งกับชุมชน 
ปัจจุบันศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีค ำสั่งให้ไปรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำน      
วังจำน ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม 2561 ประกอบกับโรงเรียนบ้ำนวังจำนได้ประกำศเป็นอัตรำว่ำงในกำร
บรรจุและแต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมประกำศของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย จึงเห็นสมควรให้
ไปปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ เป็นกำรชั่วครำว 
              4.2 ให้ข้ำรำชกำรครู รำย นำงอำรีย์  เพียรำช ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด     
มีจ ำนวนนักเรียน 272 คน มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (-1) เป็นกำรชั่วครำว มีก ำหนด 1 ปี  

 5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
             สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ขออนุมัติตำมที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ ดังนี้ 
             5.1 ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ นำงกรณี  ต๊ะอำจ  ไปปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนตะเบำะ  
    5.2 ให้นำยสมควร สำตรจีนพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะเบำะ ซึ่งมีปัญหำควำมขัดแย้งกับชุมชน 
ปัจจุบันศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีค ำสั่งให้ไปรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำน      
วังจำน ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม 2561 ประกอบกับโรงเรียนบ้ำนวังจำนได้ประกำศเป็นอัตรำว่ำงในกำรบรรจุ
และแต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมประกำศของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย จึงเห็นสมควรให้ไป
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ เป็นกำรชั่วครำว 
              5.3  ให้ข้ำรำชกำรครู รำย นำงอำรีย์  เพียรำช ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด     
มีจ ำนวนนักเรียน 272 คน มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (-1) เป็นกำรชั่วครำว มีก ำหนด 1 ปี 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัตติำมข้อ 5.1 ,5.2 และ 5.3 โดยผ่ำนกำร
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ตำมที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 
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8.  มติที่ประชุม :  ก่อนลงมติในระเบียบวำระกำรประชุมนี้ ประธำนฯ ได้หำรือที่ประชุมว่ำ นำงกรณี  ต๊ะอำจ ได้ขอ
ชี้แจงด้วยวำจำเพ่ิมเติมจะให้ชี้แจงหรือไม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชี้แจงได้ไม่เกิน 10 นำที ภำยหลังกำรชี้แจงแล้ว  
ที่ประชุมจึงมีมติให้ทบทวนมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 24  มกรำคม  2562  และมีมติมอบหมำยให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
เพ่ือให้เกิดควำมเปน็ธรรม และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ทรำบในกำรประชุมครั้งถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6.22 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามผลการคัดเลือก ปี พ.ศ. 2561  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมผลกำรคัดเลือก ปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 54 รำย ดังนี้ 
 ๑.๑ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  จ ำนวน  53  รำย 
 ๑.2 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   จ ำนวน    1  รำย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (มำตรำ ๕๓ และมำตรำ ๕๙) 
 2.2  ค ำสั่ งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ  ที่  19/2560 ลงวันที่  3  เมษำย น 2560 
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 2.3 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 847 
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561 
 2.4 ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่ อง รำยชื่อ     
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรพัฒนำก่อน
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 20 – 27 กุมภำพันธ์ 2562 และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และปฏิบัติงำนที่สถำนศึกษำ เพื่อรับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เป็น
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 04009/ ว 847 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 
 3.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มำเลือกสถำนศึกษำเพ่ือออกค ำสั่งและส่งตัวไปปฏิบัติหน้ำที่  ในวันที่ 1 มีนำคม 
2562 ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจำรณำอนุมั ติผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและผ่ำนกำร
พัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำตำมล ำดับที่ ที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ประกำศรับสมัคร 
และตำมวันที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด จ ำนวน  54  รำย ดังนี้  
 ๑.๑ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  จ ำนวน  53  รำย 
 ๑.2 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   จ ำนวน    1  รำย 
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๕. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  

วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562  เมื่อวันที่ 14  กุมภำพันธ์  2562 ได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด เห็นชอบให้น ำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจำรณำ 

6. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจำรณำอนุมัติผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรพัฒนำ
ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำตำมล ำดับที่ที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ประกำศรับสมัคร และตำม
วันที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด จ ำนวน  54  รำย ตำมข้อ 4 โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประกำรใด 

7.  มติที่ประชุม : อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมผลกำรคัดเลือก ปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน   
54  รำย คือ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน  53  ราย 
  1. นำยธนกฤต   อั้งน้อย 

2. นำงสำวณัฐธิดำ   โสพิมพำ 
3. นำยเด่นพงษ์   บุญเรือง 
4. นำยคงศักดิ์   ขำนทอง 
5. นำงสุรกำญจน์   บุญกำวิน 
6. นำยชูชำติ   แสงภูพำท 
7. นำยปณิธำน   อุดนัน 
8. นำยสมชำย   กงถัน 
9. นำงเสำวลักษณ์   วีระพันธ์ 
10. นำยนันทวัฒน์   อภิสิทธิย์ศกุล 
11. นำงวัลภำ   อินทรชำติ 
12. นำงสำวประทับ   งำมสุพรม 
13. ว่ำที่ ร.ต.วิรัญ   ภำโส 
14. นำยสุเมธ   พรมเทศ 
15. นำยสำกล   พิมำน 
16. นำยทรงกรด   ปำนไกร 
17. นำงสำวอำรยำ   ทำนิสุทธิ์ 
18. นำงพชรกมล   แอ๊บบอทท์ 
19. นำยสมปอง   ก้ำนสันเทียะ 
20. นำงสำวลักขณำ   แก่นสำรี 
21. นำยจักรกฤษ   งำมเลิศ 
22. นำงณัชชำ   สืบสุยะ 
23. นำงสำววรำภรณ์   ค ำแท่ง 
24. นำยอรรถพล   ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
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25. นำยสมศักดิ์   หำรวันนำ 
26. นำยวิสุทธิ์   แว่นแก้ว 
27. นำงสำวอวยพร   ปิ่นสำ 
28. นำยสุรวุฑ   สำฆ้อง 
29. นำงบุญสิตำ    ค ำเย็น 
30. นำงสำวกัญพิชำ   ไกรสิงห์ 
31. นำยชูชำติ   ทองเย้ำ 
32. นำงสำวปำหนัน   บุ้งจันทร์ 
33. นำยอุบล   สินธุเดช 
34. นำยประยูร   ภูแข่งหมอก 
35. นำยฤกษ์ชัย   นุตโยธิน 
36. นำยสุรเชษฐ์   ประสพบุญ 
37. นำยพิศิษฏ์   ศรีธงชัย 
38. นำยสมชำย   ถำวรผล 
39. นำยกรุณำ   ค ำหมู่ 
40. นำยมงคล   นนท์ขุนทด 
41. นำงสำวภัทรนำถ   พรมจิ๋ว 
42. นำยพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ 
43. นำยอภิรักษ์   ปิ่นชำลี 
44. นำยนรินทร์   เรืองน้อย 
45. นำยอังคำร   สุนทรวัตร 
46. นำงชุตินันท์   พกำนวน 
47. นำยวีรวฒัน์   มำศนุ้ย 
48. นำงอธิติยำ   เขียวสำ 
49. นำยรุจิโรจน ์  สุขรื่น 
50. นำงสำวอรวรรณ   รัตนแสนสิทธิ์ 
51. นำยอัครพนธ์   บุญลือ 
52. นำยวันชนะ   พิลำ 
53. นำยเกษมศักดิ์   ชัยบูรณ์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน    1  ราย 

1. นำงรัชดำ   ผูกพยนต์ 
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         ก่อนเริ่มกำรประชุม ระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที ่๖.23  การด าเนนิคดปีกครอง รายที่ 1 , ระเบียบ
วาระท่ี ๖.24 การด าเนินคดปีกครอง รายที่ 2 และ ระเบียบวาระที่ 6.25 รายงานการด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธำนฯ ได้อนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในระเบียบวำระ
กำรประชุม (ลับ) เข้ำร่วมประชุมฯ และไม่อนุญำตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภำยในห้องประชุม หลังจำกนั้นได้ด ำเนินกำร
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ) โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม  
ดังนี้   
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์           ประธำนกรรมกำร 
     (นำยสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจำรณ์) 
 2. ศึกษำธิกำรภำค 17        รองประธำนกรรมกำร 
     (นำงสำวอำจำรี  สวนปลิก  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้รับมอบอ ำนำจจำกศึกษำธิกำรภำค 17 )  
 3. ผู้แทนส ำนักงำนสง่เสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย          กรรมกำร 
               (นำยรำเชนทร์  บูรณศำสตร์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)        
 4. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ         กรรมกำร 
     (นำยสุชำติ  กลัน่ทอง  ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวดัเพชรบูรณ์) 
 5. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                กรรมกำร 
     (นำยดิเรก  ต่ำยเมือง)  
 6. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน           กรรมกำร  
     (นำยบัณฑิต  ครุฑำงคะ)  

7. ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ     
    (นำยวฒุิชยั  โรจนท์ิพยรัก) 

 8. ผู้แทนองค์กรวิชำชพี        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (นำยพสิิษฐ์  วฒันวิทูกูร) 
 9. ผู้แทนภำคประชำชน        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (นำยจลุพงษ์  คุน้วงศ์)  
 10. นำยวิศัลย์  โฆษิตำนนท์        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นำยก ำพล  วนัทำ        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
     12. นำยสมำน  ปำงวชัรำกร       กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       (นำยภูวนำท  มูลเขียน) 

14. ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร      
                 (นำยธำนี  ชำตินนัทน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำงสำวมำลินี  วงษ์ค ำลือ                               นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 2. จ.ส.อ.อ ำไพ  สอนจิตร                                 นิติกร สพป.พช.2 
 3. ร.ท.มนตรี  หนูทอง                       นิติกร สพป.พช.2 
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ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1  การขอเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงในคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ 

 สืบเนื่องจำกกำรที่มีบุคคลผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรตำมมติประชุมของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด ขอเข้ำร่วมกำรประชุมเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นรำยๆ ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด  นั้น  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมเห็นว่ำหำกผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรตำม
มติขอเข้ำชี้แจงเป็นจ ำนวนมำก จะส่งผลต่อกำรกำรพิจำรณำวำระอ่ืนๆ  ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติว่ำ หำกมีผู้ได้รับ
ผลกระทบขอเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง ขอให้ชี้แจงผ่ำนคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(อกศจ.) เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองและน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ตำมล ำดับ 
 

เลิกประชุมเวลา    16.30 น. 

      

     ลงชื่อ         ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
         (นำงชำลิตำ  กระต่ำยทอง) 
                         นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 
                                

     ลงชื่อ          
         (นำงสำยชล  สังขพันธ์) 
                    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
        
     ลงชื่อ  
         (นำยธำนี  ชำตินันทน์) 
                    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
      
 

     ว่ำที่พันตรี         
         (ประหยัด  แก่นชำ) 
                     รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยภูวนำท  มูลเขียน)               
                        ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 


