




ระเบียบวาระ                                                                                                           หน้า 
6.๖ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัตงิานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ                                               82-๑06 
     6.๗ อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑        107-๑24 

6.8 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู      ๑25-๑36 

6.9 อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1    ๑37-๑51 

6.๑0 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต ๑                                    ๑52-๑56 
                     6.๑1 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหนง่ครู ช่วยปฏิบัติราชการ    
ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลงัข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กรณีเจบ็ป่วยมปีัญหาสุขภาพ/กรณีขัดแย้ง     
กับชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒                       ๑57-๑๖7 

6.๑2 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
อื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดบัช านาญการ/ช านาญการพเิศษ              
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต ๒         ๑๖8-๑๖9       

6.13 การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนา 
ท้องถ่ิน ปี 2560 และเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก         ๑70-๑๗6    
  6.๑4 ขออนุมัติประกาศต าแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   
เขต 3                  ๑๗7-๑๗9 
     6.๑5 ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น                             
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลีย่นต าแหน่ง ย้าย และรบัโอนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามญั มาบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บุคลากร             
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   ๑80-๑81 

6.๑6 ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปี ครัง้ที่ 1 (1 เมษายน 2561)            ๑82-๑๘6 

6.17 ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประจ าปี ครั้งที่ 1 (1  เมษายน 2561)    ๑๘7-๑89 
  6.18 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน                             
เป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ(ประเมินด้านที่ ๓)(กรณีประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสียชีวิต)     190-192  
  6.19 การด าเนินคดีปกครอง รายที่ 1 (ลบั)             193 
  6.20 การด าเนินคดีปกครอง รายที่ 2 (ลบั)                                193 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่น ๆ                        194 

         -  



































































































































































































































































































































































































ก่อนเริม่การประชุมระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที่ 6.19  การด าเนินคดีปกครอง รายที่ 1 และ ระเบียบ
วาระที่ 6.20 การด าเนินคดปีกครอง รายที่ 2 ประธานฯ ไดอ้นุญาตให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบในระเบียบวาระ
การประชุม (ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ และไม่อนญุาตใหผู้้ที่ไมเ่กี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม หลงัจากนั้นได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  (รายละเอียดการรายงานนอกเลม่) โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ดังนี้   
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์          ประธานกรรมการ 
     (นายพิบูลย์  หตัถกิจโกศล) 
 2. ศึกษาธิการภาค 17       รองประธานกรรมการ 
     (นางสาวปทัมา  รัตนพิทักษ์กุล  นักวชิาการศึกษาช านาญการพเิศษ  ผู้รับมอบอ านาจจากศึกษาธิการภาค 17) 
 3. ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั          กรรมการ 
               (นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดัเพชรบูรณ์)   
 4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        กรรมการ 
    (นายสหรัฐ  สีมานนท์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ 
     ผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์)   
 5. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             กรรมการ 
     (นายดเิรก  ต่ายเมือง) 
 6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                กรรมการ 
     (นางอัจฉรา  สระวาสี)                    
 7. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        กรรมการ 
     (นายบัณฑิต  ครุฑางคะ) 
 8. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         กรรมการ 
              (ผูช้่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสขุ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์)  
 9. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
               (นายพิสษิฐ์  วฒันวิทูกูร) 
 10. ผู้แทนภาคประชาชน       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
               (นายจุลพงษ์  คุ้นวงศ์)  
 11. นายวิศลัย ์ โฆษติานนท ์      กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 12. นายก าพล  วันทา       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 13. นายสมาน  ปางวชัรากร      กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 14. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์             กรรมการและเลขานุการ 
       (นายภูวนาท  มูลเขยีน) 
 15. รองศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบูรณ์                      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
       (ว่าที่พันตรีประหยัด  แก่นชา) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอวยชัย  ทองหาร   นิติกรช านาญการพเิศษ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 2. นางสามาลินี  วงศ์ค าลือ   นิติกรช านาญการ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
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