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นักวิชาการพัสดุ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.3
นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40
นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จำนวน
19 คน เข้าร่วมประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางขึ้นภูทับเบิกอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง โดยจะ
ได้รายงานความคืบหน้าให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ทราบในคราวลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
2. การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการให้ จังหวัดละ
200 ล้านบาท โดยให้จังหวัดสำรวจพื้นที่และจัดทำแนวทางปฏิบัติ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) ก่อนพิจารณากลั่นกรองโครงการตามจำเป็น และให้ประเมินผลรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป
ทั้งนี้ หากหน่วยงาน/โรงเรียนใดได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ขอให้เสนอโครงการมายังจังหวัดเพื่อพิจารณาและ
จัดส่งให้กับส่วนกลางภายในเดือนกันยายน 2562
3. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562
โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานพิธีฯ
ที่ประชุม : รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖2
1. ฝ่ ายเลขานุ การ ขอแก้ไขวาระ/รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
เนื่องจากพบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ในระเบียบวาระที่ 6.15 ขออนุมัติเลื่อ นและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาตำแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย ร.ท.มนตรี หนูท อง
ตำแหน่งนิติกร จากเดิม กลุ่มกฎหมายและคดี แก้ไขเป็น กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2562 เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2562
ให้กับคณะกรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุป
มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2562 ระเบียบ วาระที่ 3, 4 ,๕ และ ๖ ดังนี้
ระเบียบวาระ

เรื่อง

3.1

ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา

4.1

รับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน
ศั ก ยภาพตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารย้ ายผู้ บ ริห าร
สถานศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ตามที่ เสนอ โดยให้ ป รั บ เปลี่ ย นข้ อ ความ ข้ อ ที่ 2
กรอบพิจารณา วรรคสอง เป็นดังนี้
" ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งแบบ
ประเมินพร้อมซองสำหรับใส่แบบประเมินส่งให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา
โดยทางลับ
2. เมื่อผู้ประเมินดำเนินการประเมินแล้วเสร็จ
ให้นำแบบประเมินบรรจุใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงนาม
กำกับคร่อมตรงรอยต่อปิดผนึกด้านหลังของซอง
ส่งคืนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของเรื่อง
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งคำร้อง ขอ
ย้ายพร้อมแบบประเมินทางลับให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปลายทางภายในกำหนดวันยื่น คำร้อง
ขอย้ายประจำปี "
รับทราบ

๔
ระเบียบวาระ

เรื่อง

4.2

การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาจากหน่วยงานอื่น

4.3

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

5.1

5.2

6.1

6.2

การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียน และโครงการอาหารเสริม
(นม)

มติที่ประชุม

รับทราบและฝากคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึ ก ษาไปพิ จ ารณ าทิ ศ ทางหรื อ แนวโน้ ม ทาง
การศึกษา ควรเน้นการพัฒนาทางด้านใด เพื่อประสาน
ขอความร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ในการขอรับงบประมาณสนับ สนุนด้านการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ กั บ สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
ทางการศึกษา โดยให้นำเสนอที่ประชุมในคราวถัดไป
พร้อมทั้งให้แจ้งเชิญผู้แทน/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด เพชรบู รณ์ เข้าร่ว ม
ในการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ คราวถัดไปด้วย
รับทราบ
รับทราบและเห็นชอบให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สร้ างภู มิ คุ้ มกั นและป้ องกั นยาเสพติ ดในสถานศึ กษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเสนอ และให้มี
การขยายผลให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา

รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้
1. โครงการอาหารเสริม (นม)
1.1 ให้สำรวจข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่มีความ
ต้องการเฉพาะนมยูเอชทีเพียงอย่างเดียว
1.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ
และติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. โครงการอาหารกลางวัน
2.1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ
และติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการตามโปรแกรม
การจัดอาหารกลางวัน (Thai School Lunch)
ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราช อนุ มั ติ ตั้งคณะกรรมการประเมิ น ข้าราชการครูแ ละ
การครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
วิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ (ประเมินด้านที่ ๑ ,๒ และ ๓) จำนวน 9 ราย
๑, ๒ และ ๓)
ขออนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครู
อนุมัตผิ ลการประเมินของคณะกรรมการและให้
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 16 ราย
๑, ๒ และ ๓)

๕
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

6.3

ขออนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ประเมินด้านที่ 1, 2)
ขออนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ
ขออนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ประเมินด้านที่ ๓)
ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

อนุ มั ติ ค ณะตั้ งกรรมการประเมิ น ข้ าราชการครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 ,2) จำนวน 6 ราย

6.4

6.5

6.6

6.7

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

6.8

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

6.9

อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เพื่ อ เลื่ อ น เป็ น วิ ท ย ฐ า น ะ
ชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 ,2) จำนวน 5 ราย
อนุมัติ ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 8 ราย
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 3 ราย
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จำนวน 1 ราย
๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้าน
ที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญ
การเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ราย นางสาริกา ยันต์วิเศษ
ตำแหนงครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อำเภอหล่มเก่า
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
จำนวน 10 ราย
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ างเข้ ม ของผู้ ด ำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ราย นางสาวกาญจนา วาสนาวนิช
และ นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว
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6.10

ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
กรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ขออนุ มั ติ เกลี่ ย อั ต รากำลั งข้ าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ งครู
กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีตำแหน่ง
ว่า ง สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ไปต่างเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นางสาวพัชราพร
จุปะมะนัย และ นางสาวกัญญาภัค ศรีพรหม
อนุ มั ติ เ กลี่ ย อั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา กรณี สถานศึ ก ษายุ บ เลิ ก และกรณี
ตำแหน่ งว่ าง ในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั งเกิ น เกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก ำห น ด ไป ก ำห น ด เป็ น ต ำแ ห น่ งเดิ ม
ในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั ง ต่ ำ กว่ า เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จำนวน 10 อัตรา/ตำแหน่ง

ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.
เพชรบูรณ์

1) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 จำนวน 25 อัตรา
๒) อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม
ป ร ะ ก า ศ ก ศ จ . เพ ช ร บู ร ณ์ ก ร ณี เรี ย ก บ ร ร จุ
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ดั ง กล่ า วไม่
ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้ เรียกบรรจุผู้ ส อบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในลำดับถัดไป
๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
อยู่ก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต ำ แ ห น่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อ ผู้
สอบแข่ ง ขั น ได้ ด ำเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดำเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี
ของ กศจ.เพชรบู รณ์ ให้ ข อใช้ จากบั ญ ชี ของ กศจ.อื่ น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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๒.4 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
2.๕ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา
53 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ขออนุมัติรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน อนุ มั ติ รั บเปลี่ ยนตำแหน่ ง รั บย้ ายข้ าราชการครู และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับ บุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา 38
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ค.(2) ราย นายวุฒิ พัน ธ์ ฤกษ์จันทร์ ตำแหน่งนิ ติกร
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ศึ ก ษา เขต 40 มาดำรงตำแหน่ ง นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ตำแหน่ งเลขที่ อ 29 กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ คคล สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1
ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
มาบรรจุแ ละแต่ งตั้ งเป็ น ข้าราชการครูและบุ ค ลากร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึ ก ษา ตำแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ราย
ตามมาตรา 38 ค.(2)
ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ อนุ มั ติ เลื่ อ นและแต่ งตั้ งข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทาง ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ให้ดำรง มาตรา 38 ค.(2) ราย ร้อยโทมนตรี หนูทอง นิติกร
ตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญ
การ ตำแหน่ ง เลขที่ อ 28 ทั้ ง นี้ ไ ม่ ก่ อ นวั น ที่ 13
พฤษภาคม 2562
ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งข้าราช การ อนุมัติให้ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า อื่ น ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือก ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
บุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
และแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งบุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
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6.17

ขออนุมัติการใช้ตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
ประเภทข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ จาก
บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขึ้น
บัญชีเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญ ชีอื่นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒)
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ช่วยปฏิบัติ
ราชการต่างสถานศึกษา กรณีขัดแย้งกับ
สถานศึกษาและถูกร้องเรียนให้ย้ายออก
จากพื้นที่ (ลับ)
การพิจารณาคดีปกครอง

อนุมัติให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ ส อบแข่งขันได้ในบัญ ชีอื่น ของข้าราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1, 2,
3 และมัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 10 อัตรา

6.18

6.19

รายละเอียดตามรายงานการประชุมเล่มที่ 2 (ลับ)

รายละเอียดตามรายงานการประชุมเล่มที่ 3 (ลับ)

มติที่ประชุม : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 6.15 ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย ร.ท.มนตรี หนูทอง ตำแหน่งนิติกร จากเดิม กลุ่ม
กฎหมายและคดี แก้ไขเป็น กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามเสนอ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖2
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ไม่มี -

๙
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามมติ ค ณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุน ายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้ ส ำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการคั ดเลื อกบุคคล
เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
กรณี ที่ ค วามจำเป็ น หรื อ มี เหตุ พิ เศษ สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยดำเนินการสอบ ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ค วามสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ ง ในวัน ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๖๒ และ ภาค ค ความเหมาะสม
กับตำแหน่งและวิชาชีพ ข้อ ๒ สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย กรณี ที่ ค วามจำเป็ น หรื อมี เ หตุ พิ เศษ สั งกั ด สำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๔.2 หลักเกณฑ์การของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งหลักเกณฑ์การของบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1. กรณีการยื่นคำของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ต้องดำเนินการยื่นคำของบประมาณ ภายในเดือนตุลาคม 2562
2. กรณีการยื่นคำของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (งบเหลือจ่าย) และปีงบประมาณต่อไป กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการของบประมาณ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเสนอของบประมาณเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1) สถานศึกษาเสนอโครงการของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลั่นกรอง สรุปและรวมรวมสำเนาโครงการของสถานศึกษา
ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ขั้นตอนที่ 2 สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ติดตาม
โครงการที่เสนอของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี (ว่าโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่)
ขั้นตอนที่ 3 สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สำหรับโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี
เอกสารประกอบการของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน
2) แบบประเมินค่าใช้จ่าย
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาได้รับทราบแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
ระเบียบวาระที่ 5.1 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบโครงการของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 และงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐
2.2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04003/6 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว0020 ลงวันที่ 2 มกราคม 2552
2.4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกาศ
ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
2.5 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๐
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
3.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 3 ให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจการบริหารจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนด ในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดย (2) ด้านงบประมาณ (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว0020 ลงวั นที่ 2 มกราคม 2552 ได้กำหนดแนว
ทางการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขอบเขตของ
การให้เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะการจัดจ้างครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น
ยกเว้นค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรรจากรัฐ และตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา โดยโครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
3.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้ วยระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ และกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษากำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรื อ มติ คณะรั ฐ มนตรีใดที่ อ้างถึ งคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึก ษาตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึก ษาแห่ งชาติ และ

๑๒
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมี
ผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้
3.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562 ได้ให้ ความเห็ น ชอบการขอรั บ การสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ ของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เห็นชอบเป็น
หลักการสำหรับสถานศึกษา ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการ
ประชุมครั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงาน
อื่นตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป
3.5 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1 และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 40 แจ้งว่ามีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงาน
อื่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมหลังการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้พิจารณา โครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน 19 แห่ง รวมจำนวนเงินงบประมาณ 7,449,958 บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้
4. การวิเคราะห์ความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้ความเห็นชอบโครงการของสถานศึกษา จำนวน 19 แห่ง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด ในครั้งนี้
5. การวิเคราะห์ความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมือวันที่ 15 สิงหาคม
2562 ได้พิจารณารับทราบและเห็นชอบให้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของสถานศึกษา จำนวน 19 แห่ง เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาแล้ว
7. มติที่ประชุม : ให้ยกเลิกการรับทราบ/เห็นชอบ โครงการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เสนอ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะส่งคืนโครงการของสถานศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้ แก่ส ำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และให้ ดำเนินการดังนี้
1) ให้ ส ำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ดำเนิ น การตามแนวทางของหนั งสื อ สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ที่ ศธ 04003/6 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำกรอบความร่วมมือที่อาจเป็นแผนในภาครวมหรือเฉพาะกิจ (ด้านบุคลากร, ด้านวิชาการ และ
ด้านอาคารสถานที่) โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (โอนอำนาจมาที่ คณะกรรมการ
ศึก ษาธิก ารจั งหวัด ) และจั ด ทำข้ อมู ล สารสนเทศเกี่ ยวกั บ การรับ การช่ว ยเหลื อ ความขาดแคลน ความต้ องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓
2) ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการของ
สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน ตามแนวทางข้อ 1) ทั้งนี้ให้เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาขอรับ
การสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการ
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อสถานศึกษาพร้อมชื่อโครงการ และโครงการที่
สถานศึกษาขอรับการสนับสนุน (ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) โดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/ พร้อมรายงาน
การประชุม ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามกำหนดการข้างต้น
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
และคณะกรรมการศึ กษาธิการ ตามลำดับ ทั้ งนี้ ให้ เชิญ ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ ส ถานศึกษาขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมพิจาณาให้ความเห็นชอบ ตามกำหนดการข้างต้น
5) สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอโครงการของสถานศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
(ฉบับจริง) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกำหนดการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๔
ระเบียบวาระที่ 5.2 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ มีความประสงค์ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ างสาระสำคั ญ ของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ.2563 -2565) จังหวั ด
เพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
ตามที่ คณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ในคราวประชุ มครั้งที่ 9/2561 เมื่ อวัน ที่ 25
กัน ยายน 2561 ได้เห็ น ชอบยุ ทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ์ แผนพั ฒ นาการศึกษา
(พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ไปแล้ว นั้น
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทบทวนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการจั ด การศึ ก ษา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ.2563 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนนำไปใช้
ในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ) เสนอต่ อ กระทรวงศึกษาธิการ และ จั งหวัด เพชรบู รณ์ โดยได้ ดำเนิ นการประชุ ม
คณะกรรมการทบทวนและจั ดทำร่ างยุ ท ธศาสตร์และแนวทางการจัด การศึกษาจังหวั ดเพชรบู รณ์ เมื่อวัน ที่ 11
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ นั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำร่างสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25632565) จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ และเสนอคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาพิ จ ารณาและนำเสนอ
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป
4. การวิเคราะห์ความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เห็ น ควรพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบร่างสาระสำคัญ ของแผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)
จั งหวัด เพชรบู ร ณ์ เพื่ อ ประกาศใช้ ในการจั ด การศึ กษาของจั งหวัด เพชรบู รณ์ และ จั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ , แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

๑๕
5. การวิเคราะห์ความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา ได้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งและให้ ค วามเห็ น ชอบร่า ง
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแล้ว
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบเป็นหลักการสาระสำคัญของยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอ
หน่ ว ยงานทางการศึกษา เพื่ อพิ จ ารณาค่ าเป้ าหมายของตัว ชี้วัด ให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับ แนวทางการ
ดำเนิ น งานของหน่ วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒ นา
การศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด
เพชรบู ร ณ์ (ฉบั บ จั ด ทำคำของบประมาณรายจ่ ายประจำปี ) และนำเสนอให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
เพชรบูรณ์พิจารณา ในคราวประชุมครั้งถัดไป

๑๖
ระเบียบวาระที่ 5.3 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประสงค์ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนบ้านพลำ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. โรงเรียนบ้านหนองแหวน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
4. โรงเรียนบ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
5. โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
6. โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
7. โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553
“มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจ
หน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา...”
2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้น มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
(2) จำนวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน แล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อน
วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
(3) ให้ สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิ กสถานศึกษาและจัดให้ มีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและชำระบัญชี รวมถึงการดำเนินการ โอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา
(4) บรรดาเอกสารสำคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่น ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
(5) การดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามอำนาจหน้ าที่ ข อง
คณะอนุกรรมการข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา
เว้นแต่ มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น
(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน
ข้อ 12 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิก สถานศึกษา ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน...”
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2.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ
“...ข้อ 16 ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่และการดำเนินการใดๆตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ตามคำสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ
และคณะทำงาน ตามคำสั่งนี้...”
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ได้ดำเนิ นการตามระเบี ยบกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของทั้ง 7 โรงเรียนดังกล่าว มีมติให้เลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้สนับสนุน
งบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ -ส่ง นักเรียน สำหรับโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาไปโรงเรียนหลัก
ภาคเรียนละ 100 วัน
1. โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1.1 โรงเรี ย น บ้ า น บุ่ งก ก เรี ย ง ตั้ งอ ยู่ ห มู่ ที่ 1 ต ำ บ ล ห้ ว ย ให ญ่ อ ำเภ อ เมื อ งเพ ช รบู ร ณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียน 24 คน มีครู 3 คน (เกษียณอายุราชการปี 2562 จำนวน 2 คน) ไม่มีผู้บริหาร
สถานศึกษา (นายวิโรจน์ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
บุ่งกกเรียง) จัดการเรียนการสอนชั้น ป.2-6 นักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562
ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
1.2 โรงเรี ย นบ้ านบุ่ งกกเรี ย ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า พาหนะรับ -ส่ งนั ก เรี ย น (งบดำเนิ น งาน) จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ -ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียงไปเรียนที่
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ (โรงเรียนหลัก)
1.3 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ ป กครองนั ก เรีย นและชุ ม ชน เมื่ อ วั น ที่ 14
มิถุนายน 2562 มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรี ยง เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ป ระชุม มีมติให้ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
1.5 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง
1.5.1 ด้านบุคลากร
ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ จนกว่าจะมีการดำเนินการย้ายตัดโอนตำแหน่ง
หรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
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1.5.2 ด้านนักเรียน
นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียงไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โดยได้รับ
ค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
1.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึกษาที่เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา
2. โรงเรียนบ้านพลำ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2.1 โรงเรียนบ้านพลำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน
มีนักเรียน 21 คน มีครู 2 คน ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลำ) จัดการเรียนการสอนชั้น อ.2-6 นักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียน
บ้านสะเดียง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
2.2 โรงเรี ย น บ้ าน พ ล ำ ได้ รั บ การส นั บ สนุ น ค่ าพ าห น ะรั บ -ส่ งนั ก เรี ย น (งบ ด ำเนิ น งาน )
จากสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ -ส่ งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพลำไปเรียนที่
โรงเรียนบ้านสะเดียง (โรงเรียนหลัก)
2.3 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ผู้ ป กครองนั กเรียนและชุม ชน เมื่ อวัน ที่ 28
มิถุนายน 2562 มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพลำ เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพลำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวนนักเรียน
ลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
2.5 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพลำ
2.5.1 ด้านบุคลากร
ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านสะเดียง จนกว่าจะมีการดำเนินการย้ายตัดโอนตำแหน่ง
หรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
2.5.2 ด้านนักเรียน
นั กเรี ยนในเขตบริ การของโรงเรี ยนบ้ านพลำไปเรี ยนที่ โรงเรี ยนบ้ านสะเดี ยง โดยได้ รั บ
ค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
2.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึกษาที่เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา

๑๙
3. โรงเรียนบ้านหนองแหวน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
3.1 โรงเรี ย นบ้ านหนองแหวน ตั้ งอยู่ห มู่ ที่ 2 ตำบลห้ ว ยสะแก อำเภอเมือ ง จั งหวัด เพชรบู รณ์
ปัจจุบันมีนักเรียน 26 คน มีครู 1 คน (เกษียณอายุ ก.ย. 2562) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นายมานิตย์ มีตาบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยมงคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน) จัดการเรียนการสอน
ชั้น ป.1 - ป.6 นั กเรี ย นไปเรีย นรวมที่ โรงเรียนบ้ านชั ยมงคล ตั้ งแต่ ภ าคเรียนที่ 1/2562 ตามประกาศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
3.2 โรงเรี ย นบ้ า นหนองแหวน ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า พาหนะรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น (งบดำเนิ น งาน)
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแหวน ไปเรียน
ที่โรงเรียนบ้านชัยมงคล (โรงเรียนหลัก)
3.3 ที่ป ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ผู้ ปกครองนั กเรียนและชุมชน เมื่ อวัน ที่ 25
มิถุนายน 2562 มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแหวน เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแหวน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
3.5 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแหวน
3.5.1 ด้านบุคลากร
ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านชัยมงคล จนกว่าจะมีการดำเนินการย้ายตัดโอนตำแหน่ง
หรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
3.5.2 ด้านนักเรียน
นั กเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้ านหนองแหวนไปเรียนที่โรงเรียนบ้ านชัยมงคล โดย
ได้รับค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
3.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึกษาที่เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา
4. โรงเรียนบ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
4.1 โรงเรียนบ้านซับสีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน
มีนักเรียน 32 คน มีครู 2 คน (เกษียณอายุ ก.ย. 2562 จำนวน 1 ราย ) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นายไพรวัลย์
พุทธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสีทอง) จัดการเรียน
การสอนชั้น อ.2 - ป.6 นักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนอนุบาลชนแดน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 ตามประกาศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2556
4.2 โรงเรี ย นบ้ า นซั บ สี ท อง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า พาหนะรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น (งบดำเนิ น งาน)
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ -ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านซับสีทองไปเรียนที่
โรงเรียนอนุบาลชนแดน (โรงเรียนหลัก)

๒๐
4.3 ที่ป ระชุ มคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน ผู้ ป กครองนั กเรีย นและชุ มชน เมื่ อวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2562 และวัน ที่ 11 มิ ถุน ายน 2562 มี มติ ให้ เลิ ก สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรีย นบ้ านซับ สี ท อง
เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
4.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ป ระชุม มีมติให้ เลิกสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนบ้านซับสีทอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
4.5 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านซับสีทอง
4.5.1 ด้านบุคลากร
ให้ ค รู ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ โรงเรียนอนุ บ าลชนแดน จนกว่ าจะมี ก ารดำเนิ น การย้ ายตั ด โอน
ตำแหน่งหรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการ
ครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
4.5.2 ด้านนักเรียน
นั ก เรี ย นในเขตบริ ก ารของโรงเรี ย นบ้ านซั บ สี ท องไปเรี ย นที่ โรงเรี ย นอนุ บ าลชนแดน
โดยได้รับค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
4.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึกษาที่เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา
5. โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
5.1 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน
มีนักเรียน 11 คน มีครู 1 คน (เกษียณอายุราชการ ก.ย. 2562) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นายสุทัศน์ ธิยานันท์
ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสว่าง) จัดการเรียนการสอน
ชั้น อ.2 - ป.5 นั ก เรี ย นไปเรีย นรวมที่ โรงเรีย นบ้ านโป่ งนกแก้ ว ตั้ งแต่ ภ าคเรียนที่ 2/2561 ตามประกาศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่25 ตุลาคม 2561
5.2 โรงเรี ย นบ้ า นเนิ น สว่ า ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า พาหนะรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น (งบดำเนิ น งาน)
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ -ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินสว่างไปเรียนที่
โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว (โรงเรียนหลัก)
5.3 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและชุ ม ชน เมื่ อ วั น ที่ 3
กรกฎาคม 2562 และวัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2562 มี ม ติ ให้ เลิ กสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานโรงเรียนบ้ านเนิ น สว่ าง
เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ป ระชุม มีมติให้ เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
5.5 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง
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5.5.1 ด้านบุคลากร
ให้ ครู ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ โรงเรียนบ้ านโป่ งนกแก้ ว จนกว่าจะมีก ารดำเนิ น การย้ายตั ด โอน
ตำแหน่งหรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการ
ครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
5.5.2 ด้านนักเรียน
นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเนินสว่างไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วโดยได้รับ
ค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
5.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึกษาที่เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา
6. โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
6.1. โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน
มีนักเรียน 26 คน ไม่มีครูผู้สอน ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นายสมชาย แสงนาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคณ
ฑา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ) จัดการเรียนการสอนชั้น อ.2-ป.6 นักเรียนไปเรียน
รวมที่ โ รงเรี ย นบ้ า นเขาคณฑา ตั้ งแต่ ภ าคเรี ย นที่ 2/2561 ตามประกาศของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
6.2. โรงเรี ย นบ้ า นโคกสำราญ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า พาหนะรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น (งบดำเนิ น งาน)
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ -ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกสำราญไปเรียนที่
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา (โรงเรียนหลัก)
6.3. ที่ป ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ผู้ ปกครองนั กเรียนและชุมชน เมื่ อวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 11 มิถุน ายน 2562 มีมติให้ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำราญ
เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
6.4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
6.5. แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
6.5.1. ด้านบุคลากร
ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านเขาคณฑา จนกว่าจะมีการดำเนินการย้ายตัดโอนตำแหน่ง
หรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
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6.5.2 ด้านนักเรียน
นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกสำราญไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาคณฑาโดยได้รับ
ค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
6.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึกษาที่เลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา
7. โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
7.1. โรงเรี ย นบ้ า นโคกสู ง ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 3 ต.ท่ า ข้ า ม อ.ชนแดน จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ปั จ จุ บั น
มีนักเรียน 22 คน ไม่มีครูผู้สอน ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา (นายไพบูลย์ ไทยตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง) จัดการเรียนการสอนชั้น อ.2 - ป.6 นักเรียนไปเรียนรวมที่
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
7.2. โรงเรี ย นบ้ า นโคกสู ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า พาหนะรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น (งบดำเนิ น งาน)
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อรับ -ส่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกสูงไปเรียนที่
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น (โรงเรียนหลัก)
7.3. ที่ป ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ผู้ ปกครองนั กเรียนและชุมชน เมื่ อวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2562 และวันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสูง เนื่องจาก
จำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
7.4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามคำสั่ งสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากจำนวนนักเรียน
ลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
7.5. แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสูง
7.5.1. ด้านบุคลากร
ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น จนกว่าจะมีการดำเนินการย้ายตัดโอนตำแหน่ง
หรือเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด
7.5.2 ด้านนักเรียน
นั ก เรี ย น ใน เขต บ ริ การของโรงเรี ยน บ้ าน โค กสู งไป เรี ย น ที่ โรงเรี ยน ต ะกุ ด จั่ น
โดยได้รับค่าพาหนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ภาคเรียนละ 100 วัน
7.5.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
สถานศึ กษาที่ เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส่ งมอบบรรดาเอกสารสำคั ญ ของสถานศึ ก ษา
ทุกประเภทโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันเลิกสถานศึกษา
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็น ดังนี้
4.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559
4.2 ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์การเลิกสถานศึกษา สมควรเห็นชอบเลิกสถานศึกษาเนื่องจากจำนวน
นั ก เรี ย นลดลงจนไม่ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางการปฏิ รูป การศึ ก ษาได้ สำหรับ การ
ดำเนิ น การเกี่ย วกับ ครู และบุ คลากรของโรงเรียน จะได้ ดำเนิ นการให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ดังนี้
(1) โรงเรี ย นบ้ านบุ่ งกกเรี ยง ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้ านห้ ว ยใหญ่ ตามที่ ส ำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
(2) โรงเรียนบ้ านพลำ ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านสะเดียง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาค ม 2562
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านพลำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
(3) โรงเรีย นบ้านหนองแหวน ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านชัยมงคล ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่ งสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม
2562 ดำเนิ น การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้ เลิ กส ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแหวน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
(4) โรงเรีย นบ้ านซับ สี ท อง ไปเรียนรวมกั บ โรงเรียนอนุ บ าลชนแดน ตามที่ ส ำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่ งสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม
2562 ดำเนิ น การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้ เลิ กสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับสีทอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
(5) โรงเรี ยนบ้ านเนิ น สว่าง ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้ านโป่ งนกแก้ว ตามที่ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่ งสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม
2562 ดำเนิ น การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้ เลิ กสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
(6) โรงเรีย นบ้ านโคกสำราญ ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านเขาคณฑาตามที่ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่ งสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม
2562 ดำเนิ น การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้ เลิ กสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
(7) โรงเรียนบ้านโคกสูง ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง

๒๔
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 270/2562 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม มีมติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2562 ได้พิจารณาเห็นชอบเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง โรงเรียนบ้านพลำ โรงเรียนบ้านหนองแหวน
โรงเรียนบ้านซับสีทอง โรงเรียนบ้านเนินสว่าง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ และโรงเรียนบ้านโคกสูง เนื่องจากจำนวน
นักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
6. ประเด็นทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียน
บ้านบุ่งกกเรียง 2. โรงเรียนบ้านพลำ 3. โรงเรียนบ้านหนองแหวน 4. โรงเรียนบ้านซับสีทอง 5. โรงเรียนบ้านเนิน
สว่าง 6. โรงเรียนบ้านโคกสำราญ และ 7. โรงเรียนบ้านโคกสูง
7. มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2) โรงเรียนบ้านพลำ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
3) โรงเรียนบ้านหนองแหวน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
4) โรงเรียนบ้านซับสีทอง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
5) โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
6) โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
7) โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และไม่มีหน่วยงานใดขอใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้ดำเนินการส่งคืน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ กรณีพบปัญหาในการส่งคืนให้รายงาน กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบ

๒๕
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6.๑ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ว ย สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 6 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 1 ราย
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 8 ราย
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 5 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนั งสื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวัน ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ และ
คณะกรรมการแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการสำหรับ
ตำแหน่งครู ประกอบด้วย
3.2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กำหนดให้ผู้ขอมีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๓.๓.๑ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาโท และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

๒๖
๓.๓.๒ มี ภ าระงานสอนไม่ ต่ ำ กว่ า ภาระงานขั้ น ต่ ำ ตามที่ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด กำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒ นาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
3.๔ หนั งสื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“5 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
กรณี ที่ ค ณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3 มีความเห็ น ว่าผลการประเมิ น
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ ให้ มี วิ ท ยฐานะครู ช ำนาญการ ให้ ค ณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผ ลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคำขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณี ที่มีการพัฒ นาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้ อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 20 ราย เป็นผู้มี
คุณ สมบั ติและเสนอผลงานฯ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีก าร ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น ข้ าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้ านวินั ย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 20 ราย
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติ ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 20 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จำนวน 20 ราย คือ
1. นางสาวศศิธร สุขแจ่ม
ครู รร.บ้านเขาสัก
2. นางสาวจีรนันท์ นงภา
ครู รร.บ้านน้ำลัด
3. นางเปมิกา พูลอ่อน
ครู รร.บ้านป่าแดง
4. นางชญาธร อ่อนสา
ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์
5. นายพิทักษ์ แก้วเบี่ยง
ครู รร.บ้านเขาชะโงก
6. นางสาวขวัญนภา จันทร์อุบล
ครู รร.บ้านเขาชะโงก
7. นางประไพจิตร แก้วแบน
ครู รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ
8. นางสุพิชญา จันทร์แจ้ง
ครู รร.บ้านโคกสำราญ
9. นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ครู รร.บ้านลำนารวย
10. นางสาวนาฎลดา ทองถ่าย
ครู รร.บ้านลำนารวย
11. นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู รร.บ้านหนองสรวง
12. นางสายใจ ขันยศ
ครู รร.บ้านเขาพลวง
13. นางสาวกานต์รวี สารไชย
ครู รร.บ้านหนองบัวทอง
14. นายนิรันดร์ ตรีสอน
ครู รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
15. นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
ครู รร.บ้านหนองไม้สอ
16. นางสายสุณี ดีผาด
ครู รร.วังโป่งศึกษา
17. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์
ครู รร.พุขามครุฑมณีอุทิศ
18. นางสาวเสาวนิตย์ ศิริวรินทร์
ครู รร.เมืองศรีเทพ
19. นางสาวปาริชาติ สายทอง
ครู รร.เพชรละครวิทยา
20. นางสาวสุพรรณิกา เอื้อศิลป์
ครู รร.ท่าด้วงพิทยาคม

๒๘
ระเบียบวาระที่ ๖.๒

ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คำขอ
ด้วยสำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เสนอขออนุ มัติ ผ ลการประเมิน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ
จำนวน 1 ราย คือ นางฤทัยรัช ภูผันผิน ครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.๑ หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“5 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ ให้ มี วิ ท ยฐานะครู ช ำนาญการ ให้ ค ณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
คำขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณี ที่มีการพัฒ นาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้ อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ ยื่นคำขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐาน
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แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
๓.๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ราย นางฤทัยรัช ภูผันผิน ครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการได้ ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรให้ น ำเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 1 ราย คือ นางฤทัยรัช ภูผันผิน ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การโยกย้ าย การดำเนิ น การทางวิ นั ย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้ งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิท ยฐานะชำนาญการ ราย นางฤทั ย รั ช ภู ผั น ผิ น ครูโรงเรีย นวังพิ กุล พิ ท ยาคม อำเภอบึ งสามพั น โดยผ่ านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินของคณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) ราย นางฤทัยรัช ภูผันผิน ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
อำเภอบึงสามพัน

๓๐
ระเบียบวาระที่ ๖.3

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 1 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ข้อ ๘ (๑) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษากำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70”
2.3 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้ ว ยมี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ยื่ น คำขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ ได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน
เรียบร้อยแล้ว
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๓๑
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการ
ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒
ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ 1
และด้ านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 2 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การโยกย้ าย การดำเนิ น การทางวิ นั ย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 , 2) จำนวน 3 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 , 2) จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายชาญณรงค์ บุญเรือง
ครู รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ
2. นางสาวนนทยา บุตรตรีสาน
ครู รร.เพชรละครวิทยา
3. นางชนัญชิดา วิธุรัตน์
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม

๓๒
ระเบียบวาระที่ ๖.4

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เลื่ อนเป็ น วิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เศษ ด้ านที่ 3 ด้ านผลการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 1 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 2 ราย
๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.5 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2.5.1 ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดิ ม )
ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ จ ะตรวจและประเมิ น จากบั ญ ชี รายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.5.2 จำนวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
เพชรบู รณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจำนวนคำขอรับการประเมิน โดยกำหนดให้ มีจำนวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คำขอแต่ละสาขา
(ราย)
1 - 10

จำนวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

6 คน

ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จำนวน 2 คน

คำขอแต่ละสาขา
(ราย)

จำนวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๓
11-50
ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป

9 คน
9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2
คณะ)

ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จำนวน 3 คน

ในการประเมินคำขอ 1 ราย กำหนดให้มีกรรมการประเมินจำนวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.5.3 กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ทั้ งนอกและในสั งกั ด สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ 8
2.5.4 กรณี บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.ค.ศ.กำหนดในกลุ่ ม สาระสารการเรี ย นรู้ / สาขาใด
มี จ ำนวนผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ งเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก ำหนดในข้ อ 2.4.2
ให้ ค ณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึกษาเดิ ม) ดำเนิ น การตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจำนวน 6 คน/1 คณะ
กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั บ ผู้ ข อ หรื อ มี แ ต่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ คื อ จำนวน 2 คน เช่ น มี เพี ย ง 1 คน ให้ ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น เป็ น กรรมการประเมิ น ฯ
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ ตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ จากต่างเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ น ที่การศึ กษาเดี ยวกั นแทนได้ 2 คน เป็ น ต้น หรือ กรณี ไม่มี ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ต่างเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น ที่ จ ะตั้ ง ได้ เพี ย งพอให้ ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ น อกสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจำนวน 9 คน/1 คณะ
กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั บ ผู้ ข อ หรื อ มี แ ต่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้ ค รบตามสั ด ส่ ว นที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ คื อ จำนวน 3 คน เช่ น มี เพี ย ง 1 คน ให้ ตั้ ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น เป็ น กรรมการประเมิ น ฯ
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ ตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ จากต่างเขตพื้นที่
การศึ ก ษาอยู่ ใ นกลุ่ ม เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดี ย วกั น แทนได้ ทั้ ง 3 คน เป็ น ต้ น หรื อ กรณี ไม่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ต่างเขตพื้ น ที่ การศึกษาที่ อยู่ ในกลุ่ ม เขตพื้ นที่ การศึกษาเดีย วกั นที่ จะตั้ งได้เพี ย งพอ ให้ ตั้ งผู้ ท รงคุณ วุฒิ น อกสั งกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2.5.5 การตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ จั ด ทำเป็ น ประกาศ กศจ.เพชรบู ร ณ์
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับ อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 1 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย
3.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 40 ได้รับ อนุ มัติผ ลการประเมิน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 2 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพี่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสม บัติและ
เสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการดำเนิ น งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารแยก (ลับ) )
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุ มัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิ เศษ ด้ านที่ 3 ด้านผลการปฏิ บั ติ งาน จำนวน 3 ราย โดยผ่ านการกลั่ น กรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายชาญณรงค์ บุญเรือง
ครู รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ
2. นางสาวนนทยา บุตรตรีสาน
ครู รร.เพชรละครวิทยา
3. นางชนัญชิดา วิธุรัตน์
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
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ระเบียบวาระที่ ๖.5

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 25 ราย ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 4 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 10 ราย
๑.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จำนวน 11 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อำนาจหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้ วยระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ และกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง”
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น

๓๖
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลั กเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่ อนวิ ท ยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดย ก.ค.ศ. กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ดังนี้
3.1.1 ให้ ค ณะกรรมการศึก ษาธิการจัง หวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึก ษาเดิ ม ) ส่ งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3.1.3 การพิจารณาอนุ มัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รั บรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จำนวน 4 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 2 ราย และไม่
ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จำนวน 10 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จำนวน 10 ราย
3.4 สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 40 มีผู้ เสนอขอเลื่ อนวิท ยฐานะชำนาญการพิเศษที่
คณะกรรมการมีผ ลการประเมินสิ้น สุดแล้ว จำนวน 11 ราย อนุมัติให้ ผ่านการประเมิน จำนวน 7 ราย ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 3 ราย และไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ราย
2) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 2 ราย
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 10 ราย
4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 7 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จำนวน 3 ราย
3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 1 ราย
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๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 4 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 2 ราย
(2) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 2 ราย
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 10 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 10 ราย
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 11 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 7 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 3 ราย
(2) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 1 ราย
สรุ ป ผลการประเมิ น ปฏิ บั ติ ง าน (ด้ า นที่ ๓) ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ
จำนวน 25 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 19 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน
3 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน
3 ราย
5.๒ อนุ มัติให้ ผู้ ผ่ านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่ อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญการ
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 19 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่า ง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติตามการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ ดังนี้
1. อนุ มัติผ ลการประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 25 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 19 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน
3 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน
3 ราย
2. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชำนาญการ
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 19 ราย

๓๘
๘. มติที่ประชุม :
1. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน (ด้ านที่ 3) ของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 25 ราย ดังนี้
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จำนวน 19 ราย
1) นางสาวขนิษฐา นวนทอง
ครู รร.น้ำอ้อมประชาสรรค์
2) นางสาวปิลันธนา แสงทอง
ครู รร.บ้านโตก
3) น.ส.พิมพร ปิติสม
ครู รร.บ้านบึงกระจับ
4) นายมนัส เพ็งหมู
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
5) น.ส.ปุณณัฐฐา ไชยวรณ์
ครู รร.บ้านโป่งบุญเจริญ
6) น.ส.ทวีทรัพย์ โพธิสมภาร
ครู รร.บ้าน กม.35
7) น.ส.ชัยปราง วงศา
ครู รร.วัดเขาเจริญธรรม
8) น.ส.สิรีกานต์ สาริกา
ครู รร.บ้านคลองดู่
9) นางนิรวรรณ์ คูชัยยานนท์
ครู รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
10) นางพรรณิดา ขันยศ
ครู รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
11) นางฐิตานันท์ จั่นงาม
ครู รร.บ้านสระประดู่
12) น.ส.เพียงใจ รองศักดิ์
ครู รร.บ้านโคกปรือ
13) นางสาวยุพาพัฒน์ เหมลา
ครู รร.น้ำหนาววิทยาคม
14) นางสาวกำจัด บุญสุข
ครู รร.เพชรพิทยาคม
15) นางธิรดา สุวรรณคีรี
ครู รร.วังโป่งพิทยาคม
16) นางสาวอวิกา ดิษฐ์สันเทียะ
ครู รร.เพชรละครวิทยา
17) นางณภัศสินี มุจรินทร์รัตน
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
18) นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ
ครู รร.หล่มสักวิทยาคม
19) นายนิรันดร์ รามศิริ
ครู รร.เพชรพิทยาคม
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน
3 ราย
1) นางสาวสุรีพร เปรมปรีดิ์
ครู รร.ติ้ววิทยาคม
2) นางสาวมาลินี สุขหา
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
3) นางสาวสุภักษร ทองสัตย์
ครู รร.ดงขุยวิทยาคม
- ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน
3 ราย
1) นางวันเพ็ญ สีมา
ครู รร.บ้านเนินสง่า
2) นางสาวสุนิศา ดีมาก
ครู รร.บ้านวังโค้ง
3) นางสาวรัตนา สุขกลิ่น
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
2. อนุ มั ติ ให้ ผู้ ผ่ านการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน (ด้ านที่ ๓) เลื่ อนวิท ยฐานะจากวิ ทยฐานะชำนาญการ
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จำนวน 19 ราย

๓๙
ระเบียบวาระที่ ๖.6

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับทำหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ดังนี้
๑.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 4 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 12 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 4 ราย
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 12 ราย
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสอง
ปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้ นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจำนวนวันลาที่
เกินให้ครบสองปี
4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน ดังต่อไปนี้
4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๔๐
4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
5. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จำนวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามลำดับ ดังนี้
5.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทำหน้าที่พี่เลี้ยง โดยให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำ การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
“วิธีการ
ฯลฯ
2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
2.1.2 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
2.1.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ฯลฯ
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงาน
แล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่า
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สมควรแต่ งตั้งให้ ป ระเมิ น ความพร้อ มและพั ฒ นาอย่างเข้ ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 ราย

๔๑
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 16 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย จำนวน 16 ราย ดังนี้
1. นางสาวธรัญญา สิงห์เส
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังหิน
2. นางไอรินลดา กระจาด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังศาล
3. นางสาวศิริรัตน์ ตุ่นบัว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
4. นางสาวอัมพาวรรณ โยธาธรรม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนธาราคีรี
5. นางสาวจริยา เบ้าสารี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
6. นางสาวเวธกา จิตจำนงค์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
7. นางสาวฐานิดา บัวสำลี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
8. นางภัทรธีรา มาฆทาน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
9. นางสาวธิดารัตน์ เงื่อนกลาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
10. นายอรรถชัย สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
11. นางสาวศิริรัตน์ นาคมี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
12. นางสาวมาย แซ่เท้า
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
13. นางสาวรุจิลดา นพคุณ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองศรีเทพ
14. นางสาวปภาณิน ดิษอ่ำ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองศรีเทพ
15. นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
16. นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองไผ่
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ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินการเตรียมความพร้ อมและพัฒ นาอย่างเข้ม สำหรับทำหน้าที่พัฒ นาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 23(2) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่ ง พระราชบัญญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.3 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 36
ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 30/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม
และพั ฒ นาอย่ างเข้ ม ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย ในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 2
ได้เปลี่ ย นไปดำรงตำแหน่ งผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย และได้รับ การพิ จารณาย้ายไปดำรงตำแหน่ งใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จำนวน 1 ราย ดังนี้
3.2.1 ผู้ขอรับการประเมิน รายที่ 3 นางสาวปวีณา กางถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยลาด
เดิมกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาคือ นางสาวอวยพร ปิ่นสา ตำแหน่งครู คศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยลาด
ได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จึงเสนอชื่อข้าราชการครู
ในสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนรายเดิม
คือ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ตามที่โรงเรียนตามที่โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาดเสนอมา
3.2.2 ผู้ขอรับการประเมิน รายที่ 29 นางสาวเอมอร ยอดบุญ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนธรรมนูญ
กองช่างวิทยา เดิม กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาคื อ นางเสวียน ขะมันจา ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ได้รับการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จึงเสนอชื่อ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แทนรายเดิม คือ นางสาวกัญ ญาญั ฐ แสนตา ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนธรรมนูญ กองช่างวิทยา ตามที่
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา เสนอมา
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพั ฒ นาอย่ างเข้ม ที่ส ถานศึกษารายงานมาแล้ ว ปรากฏว่าเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด สมควรเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งให้ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 2 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การดำเนิ น การทางวินั ย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ย นแปลงรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งให้ ประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติ ที่ประชุม : เห็ นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
สำหรับทำหน้าที่พัฒ นาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวปวีณา กางถิ่น
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยลาด
2. นางสาวเอมอร ยอดบุญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
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ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ช่วยราชการ
ต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ไปช่วยราชการต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วย ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ
จำนวน 1 ราย คือ นางจันทร์แรม พานา ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า
2.กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 69 วรรคสอง ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม วางหลักไว้ว่า “การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษาใดเป็นการชั่วคราว ในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา”
2.2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3548 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2558 เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ช่วยราชการได้ด้วยเหตุผล 5
ประการ คือ
1) ติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว
3) กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต
4) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตรากำลัง
5) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชดำริ , พระราชประสงค์
2.3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/10229 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2548 เรื่อง การช่วยราชการกรณีจำเป็น 5 กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.4 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/855 ลงวันที่ 15
เมษายน 2552 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 นางจันทร์แรม พานา ตำแหน่งครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า ขอไปช่วยราชการ
ต่อเนื่องที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยเหตุผล
เจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตต่ำ (เกล็ดเลือดต่ำ) กรดไหลย้อนค่อนข้างรุนแรง คลอเลสเตอรอลสูง ต้องส่องกล้อง
รักษาลำไส้ทุกปี เป็นก้อนเนื้อที่เต้านม (รักษาที่โรงพยาบาลรามา) และไม่สามารถขับรถระยะไกลได้ เนื่องจากมีอาการ
ง่วงตลอดเวลา
3.2 นางจั น ทร์ แรม พานา ตำแหน่งครู โรงเรียนหล่ ม เก่าพิ ท ยาคม อำเภอหล่ มเก่ า ได้ ขอไปช่ ว ย
ราชการที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่ 04270/3411 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่วันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ไปช่วยราชการ
ต่อเนื่องได้ตามความประสงค์

๔๕
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ราย นางจันทร์แรม พานา ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า ให้ช่วยราชการต่อเนื่อง กรณี
เจ็บป่วย ที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุ มั ติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ราย นางจัน ทร์แรม พานา ครู โรงเรีย น
หล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า ช่วยราชการต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วย ที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม :
1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางจันทร์แรม พานา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
อำเภอหล่มเก่า ช่วยราชการต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วย ที่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมเขต 40 กลับไปตรวจสอบข้อมูลอัตราตำแหน่งว่างทั้งหมดเพื่อ
พิจารณาตัดย้ายให้ลงในตำแหน่งว่างแทนการให้ช่วยราชการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนที่มีอัตราตำแหน่งแต่
ขอไปช่วยราชการที่อื่น

๔๖
ระเบียบวาระที่ ๖.9

ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
กรณีพิเศษ ไปต่างจังหวัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติ ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
40 เสนอ จำนวน 1 ราย คือ นายยรรยง รุ่งระวี ตำแหน่งครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารย้ ายข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารย้ ายข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 มี ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ตำแหน่งครู ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด ราย นายยรรยง รุ่งระวี ตำแหน่งครู โรงเรี ยนเมืองราดวิทยาคม ขอย้ายไป
ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้
1. โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
2. โรงเรียนวังหินกิตติ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
3. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย
ของข้าราชการครูรายข้างต้นแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นขอย้ายกรณีพิเศษ เห็นควรให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณี
พิเศษตามความประสงค์ได้
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจังหวัด เพชรบู รณ์ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ส่ งคำร้ อ งขอย้ า ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายยรรยง รุ่งระวี ตำแหน่งครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ไปต่างเขต
พื้นที่การศึกษา (ต่างจังหวัด) ตามคำร้องขอของตนเอง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๔๗
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายยรรยง รุ่งระวี ตำแหน่ง
ครู โรงเรี ย นเมือ งราดวิท ยาคม ไปต่างเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา (ต่ างจั งหวัด ) ตามคำร้องขอของตนเอง โดยผ่ านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายยรรยง รุ่งระวี ตำแหน่งครู
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา (ต่างจังหวัด) ตามคำร้องขอของตนเอง

๔๘
ระเบียบวาระที่ ๖.10

ขออนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ ว ย สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ รั บ ย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตามที่สำนักงาน เขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จำนวน 1 ราย คือ นายวลี มีภู่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
๒.5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
2.6 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.7 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.10 ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

๔๙
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 มติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มติเห็นชอบและ
อนุ มั ติให้ ใช้ ตำแหน่ งว่าง เพื่ อดำเนิ น การประกาศรับ สมัครคัดเลื อกบุ คคล เพื่ อย้ายและแต่งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ ง
ประเภทวิ ช าการ ตำแหน่ งนั ก จั ด การงานทั่ ว ไป ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ (ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม อำนวยการ) สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ ย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ตำแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไประดั บ ชำนาญการพิ เศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตำแหน่งเลขที่ อ 1 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
3.3 ผู้ยื่นความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ จำนวน 1 ราย คือ
ชื่อ-สกุล
นายวลี มีภู่

ตำแหน่ง /ระดับ

สังกัด

สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ )

3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
คุณสมบัติฯ คำสั่งที่ 280/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มติที่ประชุม นายวลี มีภู่ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ก .ค .ศ . ก ำ ห น ด แ ล ะ ต ร ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น ต ำ แ ห น่ ง
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3.5 ตามประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เรื่ อ ง แนวทางการคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่ อ เปลี่ ย นตำแหน่ ง ย้ า ย และรั บ โอนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การย้ า ยข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญ และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
“ ข้อ 2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประเมิน
ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด
ข้อ 3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัดเรียงลำดับ
ตามผลการประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบตั ว ชี้ วั ด จากมากไปหาน้ อ ย และเสนอผู้ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”
3.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตามองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด และจั ด ทำค่ า คะแนน ตามองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กฯ คำสั่ ง ที่
286/2562 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และตั้งกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับตามผลการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณาคัดเลือกฯ คำสั่งที่ 287/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมฯ
ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผลการพิจารณามีมติ ดังนี้
1) ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คล เพื่ อ ย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) คือ
ลำดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นายวลี มีภู่

ตำแหน่ง

สังกัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

๕๐
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้ วเป็นไปตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดและเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ รับย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) ตามข้อเสนอของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 1 ราย ดังนี้
ที่

ตำแหน่ง/สังกัด

1 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
(ผอ.กลุ่มอำนวยการ)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตำแหน่ง
เลขที่
อ1

พิจารณารับย้าย
/เปลี่ยนตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
นายวลี มีภู่

ตำแหน่ง
/สังกัดเดิม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
/สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตำแหน่ง หมาย
เลขที่
เหตุ
อ2

รับย้าย

5.การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1 ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายมีอัตราเงินเดือนและเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขหรือสงวนไว้ และตรงตามกรอบ
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5.2 ก.ค.ศ. รับทราบคำสั่งจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/26
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) และตำแหน่งเลขที่ อ 2 ซึ่งเป็น
ตำแหน่งเดิมของ นายวลี ภู่มี
5.3 นายวลี ภู่มี เป็ นผู้มีคุณ สมบั ติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ
5.4 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวลี มีภู่ ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 2 ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๕๑
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวลี มี ภู่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) โดย
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวลี มีภู่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 2 ให้ดำรง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

๕๒
ระเบียบวาระที่ ๖.11

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย
และโอนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา และการย้ ายข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
๒.5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
2.6 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.7 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.8 สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรือ่ ง การจัดกลุ่มตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.10 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติ
รั บ ย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราช การครู แ ละบุ คลากรท างการศึ ก ษ า ตำแห น่ งบุ คลากรท างการศึ ก ษ าอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวลี มี ภู่ ตำแหน่ งนั ก จั ด การงานทั่ ว ไปชำนาญการพิ เศษ ตำแหน่ งเลขที่ อ 2
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 1 (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
3.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 จึ งมี ต ำแหน่ งว่ างที่ มี อั ต ราเงิน เดื อ น
จำนวน 1 ตำแหน่ ง คื อ ตำแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร/ชำนาญการ ตำแหน่ ง เลขที่ อ 2
เลขที่ตำแหน่งจ่ายตรง 4504799 อัตราเงินเดือน 56,880 บาท กลุ่มอำนวยการ (ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จั งห วั ด เพ ช รบู รณ์ ที่ 4 8 9 /2 5 6 1 สั่ ง ณ วั น ที่ 3 0 สิ งห าค ม 2 5 6 2 ได้ กำห น ดตำแห น่ งเป็ น
การชั่วคราว เมื่อว่างลงให้กำหนดเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ )
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษ าประถมศึ ก ษ าเพ ชรบู ร ณ์ เขต 1 มี ต ำแห น่ ง ว่ า ง 1 ตำแหน่ ง
เป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
กลุ่มอำนวยการ เห็นควรพิจารณาดังนี้
4.1 เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
4.2 หากมีตำแหน่งว่างจากการรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
5.การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของตำแหน่งว่างแล้ว ดังนี้
5.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ อ 2 เดิมกำหนดเป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีเงื่อนไข
ของตำแหน่งว่า กำหนดตำแหน่งเป็นการชั่วคราวเมื่อว่างลงให้กำหนดเป็น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
5.2 เป็นตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือน
5.3 สมควรเสนอความเห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งว่างจาก กศจ.เพชรบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตามข้อ 4.1 กรณีที่ดำเนินการตามข้อ 4.1 แล้วมีตำแหน่งว่างจึงสมควรให้ดำเนินการ ตามข้อ 4.2
ตามลำดับ
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างจาก กศจ.เพชรบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามข้อ 4.1 กรณีที่ดำเนินการตามข้อ 4.1 แล้ว มีตำแหน่งว่าง จึงสมควรให้ดำเนินการ ตามข้อ 4.2 ตามลำดับ
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม :
1. อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุ ค ลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ตำแหน่ ง คือ ตำแหน่ งนั กจัด การงานทั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2
2. กรณีที่ดำเนินการตามข้อ 1 แล้วมีตำแหน่งว่าง อนุมัติให้ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

๕๕
ระเบียบวาระ ๖.12 ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นการเฉพาะราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ ว ย สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ มี
ประสบการณ์ ประเภทวิ ช าการ ตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ จำนวน 1 ตำแหน่ ง
คือ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอำนวยการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นการเฉพาะราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/190 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
เรื่อง ขอเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.3/5688 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550
เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/824 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/467 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
2.6 คำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 71/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557
2.7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/7 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557
เรื่อง หารือการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่กำหนดใหม่
2.8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/48 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.9 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549
เรื่อง การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) “ก.ค.ศ.มี ม ติ ใ ห้ น ำหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญที่ ก.พ.กำหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้งหรือเลื่อน
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม และในกรณีที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
ก ำห น ด ดั งก ล่ าว ก ำห น ด ให้ เป็ น อ ำน าจ ห น้ าที่ ข อ ง อ .ก .พ .ก รม ให้ เป็ น อ ำน าจ ห น้ าที่ ข อ ง ก ศ จ .
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)”
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2.10 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การ
ย้ ายและการเลื่ อ นระดั บ ตำแหน่ งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.11 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.12 ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ด ำรงตำแหน่ งที่ มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
2.13 ประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู รณ์ ลงวั น ที่ 21 ธั น วาคม 2560
เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2.14 ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้ ได้รับคัดเลือก ให้เข้า
รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
2.15 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบ
อัตรากำลั งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.16 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/223 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ก.ค.ศ. มี ม ติ รั บ ทราบกรอบอั ต รากำลั ง ตำแหน่ ง เลขที่ อ 6 ตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ระดั บ ชำนาญ การ/ชำนาญ การพิ เ ศษ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 กรอบอั ต รากำลั ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) กำหนดไว้ เ ดิ ม
ให้ นายวัน ชัย ศรี เหนี่ ย ง ตำแหน่ งนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ ชำนาญการ ตำแหน่ งเลขที่ อ 12 กำหนดใหม่เป็ น
ตำแหน่ งเลขที่ อ 6 ตามคำสั่งสพป.เพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 71/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 และกรอบ
อัตรากำลังฯ กำหนดให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อยู่ในกรอบอัตรากำลัง กลุ่ม 1(4) /68 ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ อ 6
นั ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร ะ ดั บ ช ำ น า ญ ก า ร / ช ำ น า ญ ก า ร พิ เศ ษ (ต า ม ห นั ง สื อ ก .ค .ศ . ด่ ว น ที่ สุ ด
ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556)
3.1.2 ก.ค.ศ.ขอเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กลุ่ม 1(4)/68 ตำแหน่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้เพิ่ม
ตัวอักษร “อ” หน้ าเลขที่ตำแหน่ งทุกตำแหน่ง โดยตำแหน่ งเลขที่ อ 6 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ มีเงื่อนไข กำหนดระดับชำนาญการพิเศษเพิ่มในอีก 59 เขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดก่อน จึงจะกำหนดเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้
(ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 190 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557) สำหรับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ตำแหน่งเลขที่ อ6 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ไม่อยู่ใน 59 เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ต้องทำประเมินค่างาน ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.3/5688 ลงวันที่ 26
กันยายน 2550
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3.1.3 ก.ค.ศ. ได้ พิ จ ารณ า มติ รั บ ท ราบคำสั่ ง สพป .เพ ชรบู ร ณ์ เขต 1 ที่ 71 /2 5 5 7
สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป รวม 40 ตำแหน่ง/ราย และอยู่
ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. รวม 10 ตำแหน่ง /ราย ได้แก่ตำแหน่งเลขที่ อ 6, อ 23,อ 27, อ 35, อ 40,
อ 42, อ 50, อ 51 , อ 60 และ อ 65 (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/824 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557)
3.1.4 ก.ค.ศ. พิ จ ารณาอีก ครั้งหนึ่ ง มี มติรับทราบคำสั่ ง สพป.เพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 71/2557
สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม) รวม 3 ตำแหน่ง/ราย ได้แก่
ตำแหน่ งเลขที่ อ6 , อ51 และ อ60 โดยมี เงื่อนไขว่า หากการดำรงตำแหน่งของข้าราชการดังกล่ าวก่ อนดำรง
ตำแหน่งในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่ ก .ค .ศ . ก ำ ห น ด จ ะ ต้ อ งด ำ เนิ น ก า ร แ ก้ ไข ห รื อ ย ก เลิ ก ค ำ สั่ งให้ ถู ก ต้ อ งต าม ม ติ ก .ค .ศ . ต่ อ ไป
(ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/467 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
3.2 ตามมติ กศจ.เพชรบู ร ณ์ (ตามคำสั่ ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560)
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เห็นชอบประกาศให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
ก า ร ศึ ก ษ า อื่ น ต า ม ม า ต ร า 3 8 ค .(2 ) ให้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ป ร ะ เภ ท วิ ช า ก า ร
ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ อ6 กลุ่ม อำนวยการ และเห็น ชอบ
มอบให้ สำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบูร ณ์ เขต 1 ตั้ง คณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ ก
บุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลื อก
3.3 ประกาศสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบูร ณ์ เขต 1 ลงวันที่ 22 กันยายน
2560 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
3.4 ประกาศสำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบูร ณ์ เขต 1 ลงวัน ที่ 20 ตุลาคม
2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ คือ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
3.5 ตามมติ กศจ.เพชรบู ร ณ์ (ตามคำสั่ ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560)
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่ง
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้ง นายวันชัย ศรีเหนี่ยง
ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามผลการ
คัดเลือก
3.6 ตามมติ กศจ.เพชรบู รณ์ (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้แก้ไขมติแต่งตั้ง นายวันชัย ศรีเหนี่ยง เป็นอนุมัติ
ผ ล ก ารคั ด เลื อ ก ข้ าราช ก ารค รู แ ล ะ บุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า ต ำแ ห น่ งบุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ าอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ดำรงตำแหน่ งที่ มีประสบการณ์ ประเภทวิช าการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิ เศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอำนวยการ ราย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง
3.7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/48 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งว่า ก.ค.ศ.
ได้พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งเลขที่ อ6,อ51 และ อ60 อีกครั้งหนึ่ง มีมติดังนี้
“ข้อ 3 สำหรั บ ตำแหน่ งเลขที่ อ 6 ให้ สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ดำเนินการแก้ไขคำสั่งการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ที่ 71/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.5/7 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 และรายงานให้ ก.ค.ศ. ทราบต่อไป ”
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3.8 ตามมติ กศจ.เพชรบู ร ณ์ ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 6/2561 เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561
อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ เ สนอ ก.ค.ศ. ทบทวนมติ โ ดยอนุ ม ั ต ิ ก ารกำหนดตำแหน่ ง และแต่ ง ตั ้ ง น ายวั น ชั ย ศรี เ หนี ่ ย ง
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ อ 6 เป็นการเฉพาะราย ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ 71/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
3.9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานของ
นายวั น ชั ย ศรี เหนี่ ย ง เสนอให้ ก.ค.ศ. ทบทวนมติ โดยอนุ มั ติ ก ารกำหนดตำแหน่ ง และแต่ งตั้ ง นายวั น ชั ย
ศรี เ หนี่ ย ง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการ
พิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 เป็นการเฉพาะราย พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลหากให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ศ ธ 0 2 0 6 .5 / 7 ล ง วั น ที่ 9 ม ก ร า ค ม 2 5 5 7 ข้ อ 7 จ ะ ต้ อ ง จั ด แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
นายวั น ชั ย ศรี เ ห นี่ ย ง ลงตำแหน่ ง เลขที่ อ 7 ซึ่ ง ไม่ อ าจดำเนิ น การได้ เนื่ อ งจากตำแห น่ ง เลขที่ อ 7
เป็ นตำแหน่ งว่างไม่มีอัตราเงิน เดือนประกอบกับขณะนี้ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง อยู่ระหว่างส่งผลงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดั บชำนาญการพิเศษ จึงมีความประสงค์ขอให้ ก.ค.ศ. ทบทวนมติ โดย
อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ งเลขที่ อ 6 เป็น การเฉพาะราย ตามคำสั่ งสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 71/2557 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557
เป็นต้นไป (ตามหนังสือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ ศธ 04106/2067 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561)
3.10 นายวันชั ย ศรี เหนี่ ยง ได้ส่ งผลงานเข้ารับการประเมิ นผลงาน เพื่ อเลื่ อนและแต่ งตั้ งให้ ดำรง
ตำแหน่ งนั กประชาสั มพั น ธ์ ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ และคณะกรรมการได้ ประชุ มประเมิ น ผลงาน เมื่ อวัน ที่ 21
กรกฎาคม 2561 ผลปรากฏว่า ข้าราชการรายดังกล่าวผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน
3.11 สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ (ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ) สำหรับการใดที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งนี้
ให้ เร่ งดำเนิ น การต่ อ ไปจนแล้ ว เสร็ จ ทั้ งนี้ ต้อ งไม่ ห ลั งวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2561 ตามหนั งสื อ สพฐ. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 04009/ว 4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3.12 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 เสนอขออนุ มั ติ เ ลื่ อ น
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้
ดำรงตำแหน่ ง ที่ มี ป ระสบการณ์ ประเภทวิ ช าการ ตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ ชำนาญการพิ เ ศษ
ราย นายวัน ชั ย ศรี เหนี่ ย ง ในการประชุ ม กศจ.เพชรบู ร ณ์ ครั้งที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2561
มี ม ติ อ นุ มั ติ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ มี ป ระสบการณ์ ประเภทวิ ช าการ ตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ระดับชำนาญการพิเศษ ราย นายวัน ชัย ศรีเหนี่ยง โดยให้ ตรวจสอบและประสานผลการขออนุมัติจากสำนักงาน
ก.ค.ศ. อย่ า งเร่ งด่ ว น เพื่ อ ให้ ทั น ตามกำหนดระยะเวลาการจั ด กรอบอั ต รากำลั งใหม่ และกรณี ที่ ก.ค.ศ. มี ม ติ
เช่นไร ให้ดำเนินการตามนั้น
3.13 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/223 ลงวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ ทราบคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง นายวั น ชั ย ศรี เหนี่ ย ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ 71/2557 สั่ ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม
2557 เป็ น ต้ น ไป ตามที่ สพป.เพชรบู ร ณ์ เขต 1 ขออนุ มั ติ ก ำหนดตำแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง นายวั น ชั ย
ศรี เ หนี่ ย ง ระดั บ ชำนาญการ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ ชำนาญการ/ชำนาญการพิ เ ศษ
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ตำแหน่งเลขที่ อ 6 เป็นการเฉพาะราย (ตามหนังสือ สพป.เพชรบู รณ์ เขต 1 ที่ ศธ 04106/2067 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2561)
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ตรวจสอบแล้ ว ได้ ด ำเนิ น การเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามห นั งสื อ สำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 2 0 6 .5 /2 2 3 ลงวั น ที่ 2 7 พ ฤษ ภ าคม 2 5 6 2
ก.ค .ศ . ได้ มี ม ติ รั บ ท ราบ คำสั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง น ายวั น ชั ย ศรี เ ห นี่ ยง ให้ ด ำรงต ำแห น่ ง นั กป ระช าสั ม พั น ธ์
ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด)
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 71/2557 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557
ทั้ ง นี้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 มี น าคม 2557 เป็ น ต้ น ไป เป็ น การเฉพาะราย ทั้ ง นี้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ประกาศคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับ
ช ำ น า ญ ก า ร พิ เศ ษ ต ำ แ ห น่ ง นั ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต ำ แ ห น่ ง เล ข ที่ อ 6 ก ลุ ่ ม อ ำ น ว ย ก า ร
และ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ซึ่งได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ ด ำรงต ำแ ห น่ งนั ก ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ระดั บ ช ำน าญ ก ารพิ เศ ษ เมื่ อ วั น ที่ 1 7 ก รก ฎ าค ม 2 5 6 1
และคณะกรรมการได้ประเมินผลงานแล้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 จึ งเห็ น สมควรเสนอ กศจ.เพชรบู รณ์
พิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค .(2 ) ราย น าย วั น ชั ย ศ รี เ ห นี่ ยง ให้ ด ำรงต ำแ ห น่ งที่ มี ป ระสบ ก ารณ์ ป ระเภ ท วิ ช าก าร ต ำแ ห น่ ง
นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ ตำแหน่ งเลขที่ อ 6 เป็ นการเฉพาะราย มี ผ ลตั้งแต่วันที่ ส่ งผลงาน
ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้ น ำเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น
ผลงาน ของคณ ะกรรม การป ระเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์
ป ร ะ เภ ท วิ ช า ก า ร ต ำ แ ห น่ งนั ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร ะ ดั บ ช ำ น า ญ ก าร พิ เศ ษ ต ำ แ ห น่ งเล ข ที่ อ 6
เป็นการเฉพาะราย มีผลตั้งแต่วันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ให้ดำรง
ตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 6
เป็นการเฉพาะราย มีผลตั้งแต่วันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว

๖๐
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ให้ดำรง
ตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 6
เป็นการเฉพาะราย มีผลตั้งแต่วันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

๖๑
ระเบียบวาระ ๖.13

แก้ไขการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามกรอบอัตรากำลัง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามกรอบ
อัตรากำลั งที่ ก.ค.ศ. กำหนด หนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (คำสั่ ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561) ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จำนวน 1 ราย คือ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนด
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4010 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2)
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/199 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/370 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้แต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่ง
ตามแนวทางการบริห ารกรอบอัตรากำลังของสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
3.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23สิงหาคม
2561 ได้มีมติอนุ มัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ดำรง
ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 42 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่
489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าว ในลำดับที่ 5
ได้กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ6
ตามกรอบอัตรากำลังเดิม ไปดำรงตำแหน่ งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญ
การ ตำแหน่งเลขที่ อ5 (แต่งตั้งในตำแหน่งเดิม ระดับตำแหน่งเดิม)

๖๒
3.3 ก.ค.ศ. มีมติรับทราบคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2561 เพิ่มเติมรวม 4 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งเลขที่ อ 5 รายนายวันชัย ศรีเหนี่ยง อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/370 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่ง สพป.
เพชรบู รณ์ เขต 1 ได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบงานภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง สำนักงาน
ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.20 น. ได้รับแจ้งว่ า สำหรับตำแหน่งเลขที่ อ5 ยังไม่ได้รับทราบนั้น
เนื่องจาก ก.ค.ศ. รอคำสั่งแก้ไขการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ให้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ5 โดยปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็น ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการชั่วคราว
ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
3.4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ ๒๒ สิงหาคม
2562 มีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ราย นายวั น ชั ย ศรี เหนี่ ย ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ มี ป ระสบการณ์ ประเภทวิ ช าการ ตำแหน่ ง
นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ6 มีผลตั้งแต่วันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2561
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบแล้วเห็นควรแก้ไขคำสั่งการกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 5 รายนายวันชัย ศรีเหนี่ยง จากเดิมกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง
นักประชาสั มพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ5 แก้ไขเป็นกำหนดให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ5 โดยปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็น ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการชั่วคราว
เมื่อว่างลงให้กำหนดเป็นตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแก้ไขคำสั่ง การกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 5 รายนายวันชัย ศรีเหนี่ยง จากเดิมกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง
นักประชาสั มพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ5 แก้ไขเป็นกำหนดให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ5 โดยปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็น ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการชั่วคราว
เมื่อว่างลงให้กำหนดเป็นตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๖๓
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติแก้ไขคำสั่งการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 5 รายนายวัน
ชัย ศรี เหนี่ ยง จากเดิม กำหนดให้ ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ5 แก้ไขเป็ น
กำหนดให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ5 โดยปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
เป็น ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการชั่วคราวเมื่อว่างลงให้กำหนดเป็นตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/
ชำนาญการ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติ ที่ ป ระชุ ม : อนุ มั ติ แก้ ไขคำสั่ ง การกำหนดตำแหน่ งและแต่ งตั้ งข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 5 ราย
นายวันชัย ศรีเหนี่ยง จากเดิม กำหนดให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ5 แก้ไข
เป็น กำหนดให้ ดำรงตำแหน่ งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ5 โดยปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งเป็น ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นการชั่วคราวเมื่อว่างลงให้กำหนดเป็นตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

๖๔
ระเบียบวาระที่ ๖.14

ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ ว ย สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ รั บ โอนข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ
มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จำนวน 1 ราย
คือ นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนั งสื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวัน ที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.3 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2552
เรื่ อ ง การจั ด กลุ่ ม ตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.4 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่ อ ง มาตรฐานตำแหน่ งของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุ คคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.7 ประกาศคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด เพชรบูร ณ์ เรื่อ ง แนวทางการคัด เลือ กบุค คล
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่21 ธันวาคม 2560
2.8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 40 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตามประกาศ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
2.9 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามมติ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจังหวัด เพชรบู รณ์ ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้ตำแหน่งว่างรับสมัคร
คัดเลื อกบุ คคลเพื่ อเปลี่ ย นตำแหน่ ง ย้ าย และโอนข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ประกาศ รั บโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ดำเนินการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง
รับย้าย รับโอน แล้ว ไม่มีผู้สมัคร จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่ อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตามประกาศ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร
มีผู้สมัครเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 32 จำนวน
2 ราย ดังนี้
1) นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
2) นางสาวอรวรรณ ก้านบัว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว ผู้สมัครเข้ารั บการคัดเลือกเป็นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัด เลือ ก
บุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ราย นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
3.5 ตามหนั งสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ต้องดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวัน ที่ 15 กัน ยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) และตำแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลงานของ นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.6 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยินยอมให้โอน ราย นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น มาดำรง
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ค ณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ กำหนด เห็ น ควรเสนอผู้ ได้รับ การคั ดเลื อกตามประกาศได้รับ การ
พิจารณารับโอน ราย นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่ น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับโอน นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มาดำรงตำแหน่ งนั กวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่ งเลขที่ อ 32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติรับโอน นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติ ที่ ป ระชุ ม : อนุ มั ติ รั บ โอน นายกฤษณะพงศ์ มี นุ่ น ตำแหน่ ง นั ก วิ เคราะห์ น โยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

๖๗
ระเบียบวาระที่ ๖.15

ขออนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับรับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรคืนอัตราของ ก.ค.ศ. และ
คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่กำหนด ดังนี้
1.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 138 ตำแหน่ง/อัตรา
1.2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 106 ตำแหน่ง/อัตรา
1.3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 116 ตำแหน่ง/อัตรา
1.4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 74 ตำแหน่ง/อัตรา
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4772
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2 หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4772 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 แจ้งว่าเพื่ อให้การ
ดำเนินการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอัตรารองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิ ต ครู เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่น และโครงการทุ น ต่ าง ๆ รวมทั้ งสามารถนำไปสรรหา บรรจุ แต่ งตั้ ง ย้ าย เพื่ อทดแทน
ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการทันทีเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) จึงได้พิจารณาจัดสรรคืน
อั ต ราข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ราชการ เมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ล่วงหน้า ดังนี้
3.1.1 จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
3.1.2 จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการฯ
ตามจำนวนสาขาวิชาเอก และภูมิลำเนาของนักศึกษาทุนโครงการนั้น ๆ
3.1.3 จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น และสงวนอัตรา
ไว้ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) นำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ.

๖๘
กำหนด อย่างเคร่งครัด (อัตราว่างดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้ จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรคืน) และเมื่อพิจารณาจัดสรร
แล้วเสร็จให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
3) โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติไม่สามารถจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษี ย ณอายุ ร าชการคื น ให้ ได้ เนื่ อ งจากไม่ เป็ น ไปตามเงื่อ นไข คปร. เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาการขาด
อัตรากำลังครูในโรงเรียน ให้ สพท. บริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูผู้สอนให้โรงเรียนดังกล่าวแทน
4) จั ดทำข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้ ส ถานศึกษาในสังกัดตามแบบ
รายงาน โดยให้ ด ำเนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ ที่ สพฐ. กำหนด ส่ ง ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดพร้ อ มรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ สพฐ. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
หลักการพิจารณาจัดสรร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนัก เรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา
1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสตูล
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะเทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่
พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.3 โรงเรี ย นการศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร โรงเรี ย นการศึ ก ษาสงเคราะห์ และโรงเรี ย นตาม
โครงการพระราชดำริ หรื อ เป็ น โรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นา (Partnership School Project) หรื อ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
1.4 ตำแหน่ งที่ เหลื อจากการจั ดสรร ตามข้ อ 1.1 , 1.2 และ 1.3 ให้ สำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา รายงานส่งคืน สพฐ.
2) ตำแหน่งครูผู้สอน ดำเนินการจัดสรรตามลำดับ ดังนี้
2.1 จัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวนตามบัญชีจัดสรร
2.1.2 นักศึกษาทุนโครงการ สควค. จำนวนตามบัญชีจัดสรร
2.2 อัตราที่เหลือจากข้อ 2.1 จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป
ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.2.2 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในเขตพื้นที่ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา
นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.2.3 โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดำริ หรื อ เป็ น โรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นา (Partnership School Project) หรื อ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
2.3 เมื่อจัดสรรอัตราให้โรงเรียนตามเงื่อนไขที่ คปร.และ ก.ค.ศ. กำหนดแล้วสงวนอัตราไว้
ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
และร้อยละ 50 กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/
ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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2.4 อัตราที่เหลือจาก ข้อ 2.3 นำไปบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น (รับย้าย/โอน/
สอบแข่งขันฯ)
2.5 จัดทำรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสั งกัดตามแบบรายงาน
ที่กำหนด ส่ง สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.2. สพฐ. ได้จัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และต้องเกลี่ยอัตราให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ดังนี้
3.2.1 จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 14 ตำแหน่ง/อัตรา
3.2.2 จัดสรรคืนตำแหน่งผู้สอนเพื่อใช้รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 28 ตำแหน่ง/อัตรา
3.2.3 จัดสรรคืนตำแหน่งผู้สอนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบริหารจัดการ
จำนวน 10 ตำแหน่ง/อัตรา
3.2.4 จะต้องเกลี่ยอัตราให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จำนวน 86 ตำแหน่ง/อัตรา
3.3 คณะกรรมการบริ หารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สั งกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีมติเสนอให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่ได้รับจั ดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตำแหน่ งครู ผู้ ส อนไว้ ในสถานศึ กษาเดิ มและตั ดโอนตำแหน่ งและอั ตราเงินเดื อนไปกำหนดในสถานศึ กษาใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อรองการบรรจุนักศึกษาทุน เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2562 ตามรายวิชาที่ได้รับ จำนวน 26 โรงเรียน รวม 28 ตำแหน่ง/อัตรา
3.4 คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 มีมติเสนอให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของ คปร. และ ก.ค.ศ. กำหนด ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรคืนอัตรา ดังนี้
3.4.1 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในสถานศึกษาเดิม จำนวน 9 ตำแหน่ง/อัตรา
3.4.2 รายงานส่งคืนตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 ตำแหน่ง/อัตรา
3.4.3 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้สอนไว้ในสถานศึกษาเดิมเพื่อบริหารจัดการ จำนวน 7 ตำแหน่ง/อัตรา
3.4.4 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้สอนไว้ในสถานศึกษาเดิม สงวนไว้สำหรับใช้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง/อัตรา
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สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
3.5 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4772 ลงวันที่
2 สิ งหาคม 2562 เรื่ อง การจั ด สรรอัตราข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ในสถานศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
อั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาจากผลการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เมื่ อ สิ้ น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รั บ จั ดสรรคืน ทั้งสิ้ น 106 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ บริห ารสถานศึกษา 16 อัตรา
ตำแหน่งครูผู้สอน 90 อัตรา การพิจารณาจัดสรรคืน ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
1.1 จัดสรรคืน ตามเงื่อนไข คปร.
จำนวน 11 ตำแหน่ง/อัตรา
1.2 ส่งคืน สพฐ. เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 ตำแหน่ง/อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 90 ตำแหน่ง/อัตรา
2.1 กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 56 ตำแหน่ง/อัตรา
2.2 บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 18 ตำแหน่ง/อัตรา
2.3 บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
3.6 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4772 ลงวันที่
2 สิ งหาคม 2562 เรื่ อง การจั ด สรรอัตราข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ในสถานศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
อั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาจากผลการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เมื่ อ สิ้ น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รั บ จั ดสรรคืน ทั้งสิ้ น 116 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ บริห ารสถานศึกษา 23 อัตรา
ตำแหน่งครูผู้สอน 93 อัตรา การพิจารณาจัดสรรคืน ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 23 ตำแหน่ง/อัตรา
1.1 จัดสรรคืน ตามเงื่อนไข คปร.
จำนวน 18 ตำแหน่ง/อัตรา
1.2 ส่งคืน สพฐ. เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 ตำแหน่ง/อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 93 ตำแหน่ง/อัตรา
2.1 กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 54 ตำแหน่ง/อัตรา
2.2 บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 18 ตำแหน่ง/อัตรา
2.3 บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 21 ตำแหน่ง/อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3.7 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 40 ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ ยอั ตรากำลั ง
ดำเนินการจัดสรรตำแหน่งที่จะว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 74 อัตรา
ได้แก่ ผู้บริหาร 12 อัตรา ครู 62 อัตรา โดยอัตราครู จำนวน 62 อัตรา จำแนกเป็น
1) บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
2) บรรจุโครงการ สควค.
จำนวน 2 ตำแหน่ง/อัตรา
3) บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 11 ตำแหน่ง/อัตรา
4) กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 33 ตำแหน่ง/อัตรา
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ได้ ต รวจสอบแล้ ว เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการจั ด สรรคื น อั ต ราของ
คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นควรกำหนดตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
4.1 สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
จำนวน 47 ตำแหน่ง/อัตรา ดังนี้
4.1.1 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งครูผู้สอนไว้ในสถานศึกษา
เดิมและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศึกษาใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. เพื่อรองรับ
การบรรจุนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ตามรายวิชาที่ได้รับ จำนวน 26
โรงเรียน รวม 28 ตำแหน่ง/อัตรา
4.1.2 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืน
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในสถานศึกษาเดิม
จำนวน 9 ตำแหน่ง/อัตรา
4.1.3 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับจัดสรร
คืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งครูผู้สอนไว้ในสถานศึกษาเดิมเพื่อบริหาร
จัดการ จำนวน 7 ตำแหน่ง/อัตรา
4.1.4 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับจัดสรร
คืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งครูผู้สอนไว้ในสถานศึกษาเดิม สงวนไว้
สำหรับใช้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง/อัตรา
4.1.5 ขออนุ มัติ ในหลั กการกรณี เกลี่ ย อัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 86 ตำแหน่ง/อัตรา
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 106 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
1.1 จัดสรรคืน ตามเงื่อนไข คปร.
จำนวน 11 ตำแหน่ง/อัตรา
1.2 ส่งคืน สพฐ. เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 ตำแหน่ง/อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 90 ตำแหน่ง/อัตรา
2.1 กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 56 ตำแหน่ง/อัตรา
2.2 บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 18 ตำแหน่ง/อัตรา
2.3 บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 116 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 23 อัตรา
1.1 จัดสรรคืน ตามเงื่อนไข คปร.
จำนวน 18 อัตรา
1.2 ส่งคืน สพฐ. เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 อัตรา
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2. ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 93 อัตรา
2.1 กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 54 อัตรา
2.2 บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 18 อัตรา
2.3 บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 21 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
4.4 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 40 ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการเกลี่ ย อั ตรากำลั ง
ดำเนินการจัดสรรตำแหน่งที่จะว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 74 อัตรา
ได้แก่ ผู้บริหาร 12 อัตรา ครู 62 อัตรา โดยอัตราครู จำนวน 62 อัตรา จำแนกเป็น
1) บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
2) บรรจุโครงการ สควค.
จำนวน 2 ตำแหน่ง/อัตรา
3) บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 11 ตำแหน่ง/อัตรา
4) กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 33 ตำแหน่ง/อัตรา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตรา
เงิน เดือนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึก ษา ที่ไ ด้รับ จั ด สรรคืน จากผลการเกษี ย ณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
5.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 47 ตำแหน่ง/อัตราตาม
เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2 และเอกสารหมายเลข 3 ดังแนบดังนี้
5.1.1 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งครูผู้สอนไว้ในสถานศึกษา
เดิมและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศึกษาใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. เพื่อรองรับ
การบรรจุนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ตามรายวิชาที่ได้รับ จำนวน 26
โรงเรียน รวม 28 ตำแหน่ง/อัตรา
5.1.2 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืน
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในสถานศึกษาเดิม
จำนวน 9 ตำแหน่ง/อัตรา
5.1.3 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับจัดสรร
คืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งครูผู้สอน ไว้ในสถานศึกษาเดิมเพื่อ
บริหารจัดการ จำนวน 7 ตำแหน่ง/อัตรา
5.1.4 กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับจัดสรร
คืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งครูผู้สอน ไว้ในสถานศึกษาเดิม สงวนไว้
สำหรับใช้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง/อัตรา
51.5 ขออนุ มัติ ในหลั กการกรณี เกลี่ ย อัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สพป.เพชรบูรณ์
เขต 1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจำนวน 86 ตำแหน่ง/อัตรา
5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จำนวน 106 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
1.1 จัดสรรคืน ตามเงื่อนไข คปร.
จำนวน 11 ตำแหน่ง/อัตรา
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1.2 ส่งคืน สพฐ. เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 ตำแหน่ง/อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 90 ตำแหน่ง/อัตรา
2.1 กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 56 ตำแหน่ง/อัตรา
2.2 บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 18 ตำแหน่ง/อัตรา
2.3 บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
5.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำนวน 116 อัตรา
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 23 อัตรา
1.1 จัดสรรคืน ตามเงื่อนไข คปร.
จำนวน 18 อัตรา
1.2 ส่งคืน สพฐ. เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 93 อัตรา
2.1 กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 54 อัตรา
2.2 บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 18 อัตรา
2.3 บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 21 อัตรา
5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 74 ตำแหน่ ง /อั ต รา
1) ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 12 ตำแหน่ง/อัตรา
2) บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 16 ตำแหน่ง/อัตรา
3) บรรจุโครงการ สควค.
จำนวน 2 ตำแหน่ง/อัตรา
4) บรรจุสอบครูกรณีพิเศษ ว 16
จำนวน 11 ตำแหน่ง/อัตรา
5) กำหนดไว้เพื่อรับบรรจุ/รับย้าย
จำนวน 33 ตำแหน่ง/อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่
ได้รับรับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการจัดสรรคืนอัตราของ ก.ค.ศ. และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่กำหนด
ตามข้อ 5.1 - 5.4 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ได้รับรับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการจัด สรรคืน อัต ราของ ก.ค.ศ. และคณะกรรมการกำหนดเป้ าหมายและนโยบายกำลั งคนภาครัฐ (คปร.)
ที่กำหนด ดังนี้
1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 138 ตำแหน่ง/อัตรา
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 106 ตำแหน่ง/อัตรา
3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 116 ตำแหน่ง/อัตรา
4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน 74 ตำแหน่ง/อัตรา
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ระเบียบวาระที่ ๖.16

ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน(ตำแหน่งว่าง)ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ตำแหน่ง
ว่าง) ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนด
ตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ฯ ตามที่ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 เสนอ จำนวน 7 อัตรา/ตำแหน่ง
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้พิจารณากลั่นกรองเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีตำแหน่งว่างในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัต รากำลังต่ำ
กว่าเกณฑ์ฯ จำนวน 7 อัตรา
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมควรอนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 7 อัตรา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน(ตำแหน่งว่าง)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาที่ มีอัตรากำลั งเกิน เกณฑ์ ไปกำหนดตำแหน่งเดิ มในสถานศึกษาที่ มีอัตรากำลั งต่ ำกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 7 อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ตำแหน่งว่าง) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดตำแหน่ง
เดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 7 อัตรา โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ แล้ว

๗๕
๘. มติที่ประชุม : อนุมัตติ ัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ตำแหน่งว่าง) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดตำแหน่ง
เดิมในสถานศึกษาที่มีอตั รากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งครู รร.บ้านห้วยกะโปะ เลขทีต่ ำแหน่ง 6551 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.บ้านบุ่ง
เลขทีต่ ำแหน่ง 6551
2. ตำแหน่งครู รร.บ้านทุ่งสมอ เลขทีต่ ำแหน่ง 6784 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.บ้านน้ำสร้าง
เลขทีต่ ำแหน่ง 6784
3. ตำแหน่งครู รร.อนุบาลเขาค้อ เลขที่ตำแหน่ง 5672 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.บ้านป่าแกเครือ
เลขทีต่ ำแหน่ง 5672
4. ตำแหน่งครู รร.บ้านหนองบัว เลขทีต่ ำแหน่ง 5751 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.ไทยรัฐวิทยา 25
เลขทีต่ ำแหน่ง 5751
5. ตำแหน่งครู รร.บ้านห้วยอีจีน เลขทีต่ ำแหน่ง 1227 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.บ้านหัวนาเลา
เลขทีต่ ำแหน่ง 1227
6. ตำแหน่งครู รร.บ้านท่าข้าม เลขทีต่ ำแหน่ง 4685 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.วัดหนองปลาซิว
เลขทีต่ ำแหน่ง 4685
7. ตำแหน่งครู รร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ เลขทีต่ ำแหน่ง 5125 ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู รร.บ้านโนนทอง
เลขทีต่ ำแหน่ง 5125

๗๖
ระเบียบวาระที่ ๖.17 ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับบรรจุ
แต่งตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้ ว ยสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู ร ณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ ใช้ อั ต ราว่า ง ตำแหน่ งข้ าราชการครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สำหรับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 2
อัตรา
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีตำแหน่งว่างครูในสถานศึกษาที่
มีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ขอย้าย ประจำปี 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง จึงขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากบัญชี
ผู้สอบแข่งขัน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
3.1.1 โรงเรียนบ้านซำม่วง ตำแหน่งเลขที่ 6757 ขอบรรจุสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
3.1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตำแหน่งเลขที่ 5881 ขอบรรจุสาขาวิชาเอกปฐมวัย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เห็นควรอนุมัติใช้ตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ทั้ง 2 อัตรา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 2 อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิน การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้า
รั บ ราชการ สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 2 จำนวน 2 อั ต รา โดยผ่ านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านซำม่วง ตำแหน่งเลขที่ 6757 บรรจุสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตำแหน่งเลขที่ 5881 บรรจุสาขาวิชาเอกปฐมวัย

๗๗
ระเบียบวาระที่ ๖.18 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ตามที่ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพชรบู รณ์ (ตามคำสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 19/2560) ในการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2562 เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2562 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บ รรจุ แ ละ
แต่งตั้ งผู้ ส อบแข่ งขัน ได้ ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ว ย ตามประกาศคณะกรรมการศึ กษาธิก ารจังหวัด เพชรบู รณ์ ลงวัน ที่ 6
กั น ยายน 2561 จำนวน 25 อั ต รา ซึ่ ง สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ เรี ย กผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
มารายงานตั ว เพื่ อ เลื อ กโรงเรี ย น จำนวน 23 ราย ในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2562 เรี ยบร้ อยแล้ ว และประสงค์
ขออนุ มั ติ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ตามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์ ลงวั น ที่ 6
กันยายน 2561 จำนวน 23 อัตรา ตามสังกัดโรงเรียนที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งความประสงค์
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 หนั งสื อ สำนั ก งาน สพฐ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.5 คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 ประกาศคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพ ชรบู ร ณ์ ลงวั น ที่ 6 กั น ยายน 2 5 6 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งมีตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาใหม่ ลาออกจาก
ราชการ เปลี่ยนตำแหน่ง เสียชีวิต และตำแหน่งว่างจากโครงการคุรุทายาท ปี พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่าง ๆ จากบัญชี กศจ. เพชรบูรณ์ ดังนี้

๗๘
3.1.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
ลำดับ

กลุ่มวิชาเอก

โรงเรียน

อำเภอ

เลขที่
ตำแหน่ง

เลขที่
จ่ายตรง

ตำแหน่ง อันดับ

อัตรา หมายเหตุ
เงินเดือน

ที่
1

คอมพิวเตอร์

วังพิกุลพิทยาคม

บึงสามพัน

117816

0424838

ครู

ค.ศ.2 53080

2

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

เมืองศรีเทพ

ศรีเทพ

47677

0424603

ครู

คศ.2 26450

3

ภาษาอังกฤษ

เมืองศรีเทพ

ศรีเทพ

47933

0424609

ครู

คศ.2 28350

4

คณิตศาสตร์

เมืองศรีเทพ

ศรีเทพ

114951

0424614

ครู

คศ.3 56610

5

คอมพิวเตอร์

เมืองศรีเทพ

ศรีเทพ

131245

0424621

ครู

คศ.3 55720

6

ภาษาไทย

น้ำร้อนวิทยาคม วิเชียรบุรี

103701

0424476

ครู

คศ.2 24440

7

ภาษาจีน

วังโป่งศึกษา

123085

0423762

ครู

คศ.3 52940

วังโป่ง

3.1.2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 18 อัตรา ดังนี้
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

13
14

สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาเอก

โรงเรียน
บ้านโคกคงสมโภชน์
บ้านโคกสำราญ
บ้านไร่ขอนยางขวาง
บ้านนาสวรรค์
บ้านโป่งบุญเจริญ
บ้านโคกสำราญ
บ้านซับน้อย
บ้านไทรงาม
บ้านศรีเทพน้อย
อนุบาลบึงสามพัน
ชุมชนบ้านพุเตย
บ้านกระทุ่มทอง
ประชาสรรค์
บ้านโคกปรือ

อำเภอ

เลขที่
ตำแหน่ง

เลขที่จ่าย
ตรง

หนองไผ่
วิเชียรบุรี
หนองไผ่
ศรีเทพ
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี

5939
6413
4120
2295
2793
3605
2529
6077
4077
5960
2392

0167146
0166889
0167706
0167229
0168144
0167463
0166597
0168080
0168350
0168305
0166501

หมายเหตุ
เงินเดือน
อันดับ เงินเดือน
คศ.2 37,830
คศ.3 37,900
คศ.3 55,390
คศ.1 20,320
คศ.3 41,580
คศ.1 23,810
คศ.3 46,040
คศ.3 37,200
คศ.3 52,060
คศ.3 58,390
คศ.3 41,580

วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี

3197
2275

0167006
0166398

คศ.3
คศ.3

58,390
53,150

๗๙

ลำดับ
ที่
15
16
17
18

โรงเรียน

อำเภอ

เลขที่
ตำแหน่ง

เลขที่จ่าย
ตรง

เงินเดือน
อันดับ เงินเดือน

บ้านนาเฉลียง (เฉลียงทอง
ราษฎร์บำรุง)
บ้านพุขาม
บ้านวังน้อย
บ้านซับสวัสดิ์

หนองไผ่
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี

2983
2460
2617
2843

0167234
0166549
0166623
0166741

คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3

กลุ่มวิชาเอก
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย

หมายเหตุ

28,810
33,260
34,950
55,290

3.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 คงเหลือ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562)

1

กลุ่มวิชา/ทาง
สาขาวิชาเอก
การเงินและการบัญชี

2

ภาษาจีน

10

6

1

1

ลำดับที่ 3, 5 กศจ.
สุโขทัย ขอใช้บัญชี
และประกาศยกเลิก
ออกจากบัญชีแล้ว

3
4

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

60
52

38
47

3
3

16
หมดบัญชี

5
6
7
8
9

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
สังคมศึกษา
พลศึกษา

40
139
7
35
16

26
15
5
10
15

3
4
3
1

11
119
1
21
หมดบัญชี

10
11

คอมพิวเตอร์
การศึกษาปฐมวัย
รวม

28
71
471

10
67
240

3
4
25

14
หมดบัญชี
195

สละสิทธิ์ 3
สละสิทธิ์ 3
ขอใช้บัญชีอื่น 1
สละสิทธิ์ 1
สละสิทธิ์ 1
สละสิทธิ์ 1
สละสิทธิ์ 1
ขอใช้บัญชีอื่น 1
สละสิทธิ์ 1
-

ที่

จำนวน จำนวนผู้ได้ บรรจุครั้งนี้
ผู้ขึ้นบัญชี รับการบรรจุ 29 ส.ค. 62
13
1
-

คงเหลือ
ผู้ขึ้นบัญชี
12

หมายเหตุ
-

๘๐
๓.3 รายชื่อผู้สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ลำดับที่
สอบได้

โรงเรียน

อำเภอ

สพท.

หมายเหตุ

กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน
1

นางสาววจนา วิเชียรศรี

9

วังโป่งศึกษา

วังโป่ง

สพม. 40
สพม. 40

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
2

นางสาวกรรณิการ์ บุญชูเชิด

42

เมืองศรีเทพ

ศรีเทพ

3

นางสาวณัฐธิดา รู้ทำนอง

43

บ้านไทรงาม

วิเชียรบุรี

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

4

นางสาวพรนภา แป้นแก้ว

44

บ้านศรีเทพน้อย

ศรีเทพ

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

วิเชียรบุรี

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
5

นางสาวศิริเพ็ญ เชษฐ์วสิ ุต

51

น้ำร้อนวิทยาคม

6

นางวรวรรณ ประเสริฐสิน

52

บ้านไร่ขอนยางขวาง หนองไผ่

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

สพม. 40

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
7

นางสาวเนติราภรณ์ กระสวย

27

เมืองศรีเทพ

ศรีเทพ

สพม. 40

8

นางสาววสุพร ไชยวะนิตย์

28

บ้านโคกคง
สมโภชน์

หนองไผ่

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

9

นางสาวเขมพร หวังคุ้มกลาง

29

บ้านโคกสำราญ

วิเชียรบุรี

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

นางสาวรุ่งทิพย์ ศิลาพันธ์
นางสาวปภัสรา ลานทอง
นางสาวนัฐพร ขวัญมิ่ง
นางสาวญาณินท์ เฉลิมไทย
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
14 นายรชานนท์ รักชนะงาม
15 นายวัฒนชัย ปัญจิต

16
17
18
20

บ้านโป่งบุญเจริญ
เมืองศรีเทพ

บึงสามพัน
ศรีเทพ

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ลำดับที่ 19

สพม. 40

บ้านโคกสำราญ
บ้านซับน้อย

วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

12
13

ชุมชนบ้านพุเตย
อนุบาลบึงสามพัน

วิเชียรบุรี
บึงสามพัน

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

นายธนากร พรมเดื่อ

14

บ้านกระทุ่มทอง
ประชาสรรค์

วิเชียรบุรี

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
17 นายวัชรินทร์ โสภิตะชา
18 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร กันภัย
19 นายดาโรจน์ มาคาน

12
13
14

วังพิกลุ พิทยาคม
เมืองศรีเทพ

บึงสามพัน
ศรีเทพ

สพม. 40
สพม. 40

บ้านโคกปรือ

วิเชียรบุรี

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

10
11
12
13

16

สละสิทธิ์

๘๑
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ลำดับที่
สอบได้

โรงเรียน

อำเภอ

สพท.

หมายเหตุ

กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

20 นางสาวราตรี ล้ำเลิศ
21 นางสาวธีรกานต์ ขำในเมือง
22 นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
23 นางสาวศุภนิจ สงรังษี

68

บ้านนาเฉลียง (เฉลียง

69
70
71

บ้านพุขาม
บ้านวังน้อย
บ้านซับสวัสดิ์

ทองราษฎร์บำรุง)

หนองไผ่
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

๔. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่
6 กันยายน 2561 ตามข้อ 3.3 ทุกราย
๔.๒ สมควรอนุ มั ติ เป็ น หลั ก การโดยผ่ านการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งจากสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๔.๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต ามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์ กรณี เรี ย กบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในลำดับถัดไป
๔.๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
4.2.3 กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔.๒.4 ปรั บ ปรุ ง การกำหนดตำแหน่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
4 .2 .5 ให้ ผู้ มี อ ำน าจสั่ ง บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 5 3 แห่ งพ ระราช บั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดำเนิ น การทางวินัย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๘๒
๖. ประเด็นที่เสนอโปรดเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติตามการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ ดังนี้
1) อนุ มัติบ รรจุ และแต่งตั้งผู้ สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 จำนวน 23 ราย
2) อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต ามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์ กรณี เรี ย กบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรี ยกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในลำดับถัดไป
๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแห น่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.4 ปรั บ ปรุ ง การกำหนดตำแหน่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
2.5 ให้ ผู้ มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 5 3 แห่ ง พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
๗. มติที่ประชุม :
1. อนุ มั ติ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ตามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์
จำนวน 23 ราย ดังนี้
1) นางสาววจนา วิเชียรศรี
โรงเรียน วังโป่งศึกษา
2) นางสาวกรรณิการ์ บุญชูเชิด
โรงเรียน เมืองศรีเทพ
3) นางสาวณัฐธิดา รู้ทำนอง
โรงเรียน บ้านไทรงาม
4) นางสาวพรนภา แป้นแก้ว
โรงเรียน บ้านศรีเทพน้อย
5) นางสาวศิริเพ็ญ เชษฐ์วิสุต
โรงเรียน น้ำร้อนวิทยาคม
6) นางวรวรรณ ประเสริฐสิน
โรงเรียน บ้านไร่ขอนยางขวาง
7) นางสาวเนติราภรณ์ กระสวย
โรงเรียน เมืองศรีเทพ
8) นางสาววสุพร ไชยวะนิตย์
โรงเรียน บ้านโคกคงสมโภชน์
9) นางสาวเขมพร หวังคุ้มกลาง
โรงเรียน บ้านโคกสำราญ
10) นางสาวรุ่งทิพย์ ศิลาพันธ์
โรงเรียน บ้านโป่งบุญเจริญ
11) นางสาวปภัสรา ลานทอง
โรงเรียน เมืองศรีเทพ
12) นางสาวนัฐพร ขวัญมิ่ง
โรงเรียน บ้านโคกสำราญ
13) นางสาวญาณินท์ เฉลิมไทย
โรงเรียน บ้านซับน้อย
14) นายรชานนท์ รักชนะงาม
โรงเรียน ชุมชนบ้านพุเตย
15) นายวัฒนชัย ปัญจิต
โรงเรียน อนุบาลบึงสามพัน
16) นายธนากร พรมเดื่อ
โรงเรียน บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
17) นายวัชรินทร์ โสภิตะชา
โรงเรียน วังพิกุลพิทยาคม
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18) ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร กันภัย
โรงเรียน เมืองศรีเทพ
19) นายดาโรจน์ มาคาน
โรงเรียน บ้านโคกปรือ
20) นางสาวราตรี ล้ำเลิศ
โรงเรียน บ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
21) นางสาวธีรกานต์ ขำในเมือง
โรงเรียน บ้านพุขาม
22) นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
โรงเรียน บ้านวังน้อย
23) นางสาวศุภนิจ สงรังษี
โรงเรียน บ้านซับสวัสดิ์
2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต ามประกาศ กศจ. เพชรบู ร ณ์ กรณี เรี ย กบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในลำดับถัดไป
๒.๒ กรณี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อยู่ ก่ อ นเข้ า รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
และประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ. อื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.4 ปรั บ ปรุ ง การกำหนดตำแหน่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
2.5 ให้ ผู้ มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 5 3 แห่ ง พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
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ระเบียบวาระที่ ๖.๑๙

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๒ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนั กงานศึ ก ษาธิ การจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้
ดำเนินการประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่ งตั้งเข้ ารั บ ราชการฯ ลงวัน ที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ กลุ่ ม วิช าเอก ๑๕ ตำแหน่ ง ซึ่ ง สำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว และประสงค์ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๕ อัตรา ตาม
สังกัดโรงเรียนที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แจ้งความประสงค์
๒. กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้หรือการ
สอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๒.๓ หนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๒.๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๓๖๘๒ ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.256๒
๓ รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.๑) สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สงวนไว้สำหรับใช้ คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ครู อั ต ราจ้ า ง หรื อ ลู ก จ้ างชั่ ว คราวจากเงิน งบประมาณหรือ เงิน รายได้ ข องสถานศึ ก ษา ร้อ ยละ ๒๕ ของจำนวน
ข้าราชการครูที่ได้รับ จัดสรรคืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง และตำแหน่งว่างจากการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ

๘๕
จำเป็ น หรื อมี เหตุพิ เศษ สั งกัด สำนั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.256๐ จำนวน ๑
ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๑๕ ตำแหน่ง ดังนี้
๓.๑.๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
ที่

กลุ่มวิชาเอก

1 ภาษาไทย
๒ คณิตศาสตร์

โรงเรียน
อนุบาลวังโป่ง
เมือง
เพชรบูรณ์

อำเภอ
วังโป่ง
เมือง
เพชรบูรณ์

ตำแหน่ง
เลขที่
ตำแหน่ง อันดับ อัตรา หมาย
เลขที่
จ่ายตรง
เงินเดือน เหตุ
๒๘๑ ๐๑๖๓๑๓๖
ครู
คศ.๓ ๔๘,๕๔๐
๒๑๒๔ ๐๑๖๓๙๔๑
ครู
คศ.๓ ๕๕,๗๒๐

๓.๑.๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ที่

กลุ่มวิชาเอก

1 ชีววิทยา

โรงเรียน
บ้านห้วยลาด

อำเภอ
น้ำหนาว

ตำแหน่ง
เลขที่
ตำแหน่ง อันดับ อัตรา
เลขที่
จ่ายตรง
เงินเดือน
๕๗๐๑ ๐๑๖๕๖๙๘
ครู
คศ.๓ ๕๘,๓๙๐

หมาย
เหตุ

๓.๑.๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้
ที่

กลุ่มวิชาเอก

๑ ภาษาไทย
๒ ภาษาไทย
๓
๔
๕
๖

ปฐมวัย
ปฐมวัย

โรงเรียน
อนุบาลศรีเทพ
(สว่างวัฒนา)
ชุมชนบ้านพุ
เตย
บ้านนาทุ่ง
บ้านหนองคล้า

อำเภอ
ศรีเทพ

ตำแหน่ง
เลขที่
ตำแหน่ง อันดับ อัตรา หมาย
เลขที่
จ่ายตรง
เงินเดือน เหตุ
๒๒๑๐ ๐๑๖๖๓๔๕
ครู
คศ.๓ ๕๑,๑๗๐

วิเชียรบุรี

๒๔๐๓ ๐๑๖๖๕๒๖

ครู

คศ.๑

๒๑,๕๗๐

๔๐๑๓
๒๓๐๓
๓๕๔๒
๕๙๖๘

ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒

๕๒,๐๖๐
๔๘,๕๔๐
๔๑,๖๒๐
๔๑,๖๒๐

หนองไผ่
วิเชียรบุรี
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป บ้านหนองชุมแสง บึงสามพัน
คณิตศาสตร์
บ้านซับเดื่อ
หนองไผ่

๐๑๖๗๖๔๐
๐๑๖๘๒๙๕
๐๑๖๗๓๖๙
๐๑๖๘๓๐๙

๓.๑.4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้
ที่

กลุ่มวิชาเอก

โรงเรียน

อำเภอ

๑ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป เพชรพิทยา เมือง
คม
เพชรบูรณ์
๒ ภาษาจีน
วิทยานุกูลนารี เมือง
เพชรบูรณ์
ศรี
เ
ทพประชา
๓ วิทยาการ
ศรีเทพ
สรรค์
คอมพิวเตอร์
๔ พลศึกษา
หล่มเก่าพิทยา หล่มเก่า
คม
๕ สังคมศึกษา
หล่มสัก
หล่มสัก
วิทยาคม
๖ วิทยาการ
นาสนุ่น
ศรีเทพ
คอมพิวเตอร์ วิทยาคม

ตำแหน่ง
เลขที่
ตำแหน่ง อันดับ อัตรา หมาย
เลขที่
จ่ายตรง
เงินเดือน เหตุ
๔๗๒๑๒ ๐๔๒๓๓๕๖
ครู
คศ.๓ ๕๘,๓๙๐
๔๗๐๘๒ ๐๔๒๓๔๑๗

ครู

คศ.๒

๔๑,๖๒๐

๔๗๗๓๗ ๐๔๒๔๕๕๗

ครู

คศ.๓

๕๖,๖๑๐

๔๗๗๖๕ ๐๔๒๓๙๗๖

ครู

คศ.๓

๕๘,๓๙๐

๑๑๑๙๗๓ ๐๔๒๔๒๓๑

ครู

คศ.๓

๕๘,๓๙๐

๔๗๒๗๙ ๐๔๒๔๒๙๕

ครู

คศ.๓

๕๑,๑๗๐

๘๖
๓.๒) รายชื่อผู้สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
1. นางศริญญา สุวรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
2. นางสาวกนกวรรณ พิมลา โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
3. นางสุภาวดี ภู่เพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
4. นางสาวนลิตา จำปา
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
5. นางหนึ่งฤทัย อินทรปาสาณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
6. นางสาวนิตยา อินสังข์
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
7. นางสาวไอลดา เลิกนอก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
8. นางสาววิภา พันบุตดี
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
9. นายยุรนันท์ พรรณขาม
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
10. นายสิทธิกร ด้วงทอง
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
11. นายปราโมทย์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
12. นายบันดาล มาอยู่วัง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
13. นางสาวพรทิพย์ ป้องท้าว โรงเรียนนาสนุนวิทยาคม
14. นางสาวปาริฉัตร สิตสกุล โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
15. นางสาวอรวรรณ บัวทอง โรงเรียนบ้านหนองคล้า
๔. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔.๑ สมควรอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้
4.1.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จำนวน 2 อัตรา
4.1.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา
4.1.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จำนวน ๖ อัตรา
๔.๑.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จำนวน ๖ อัตรา
๔.๒ สมควรอนุ มั ติ เป็ น หลั ก การโดยผ่ านการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งจากสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๔.๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กได้ ครบตามจำนวนตำแหน่ งว่างที่ ป ระกาศ
รับสมัครแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
๔ .๒ .๒ ป รั บ ป รุ ง การกำห น ดตำแห น่ งที่ ใช้ ใ น การบ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากตำแห น่ ง ครู
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทย
ฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เห็นชอบ
ให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๘๗
๖. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติตามการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ ดังนี้
1) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๕ อัตรา
2) อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กได้ ค รบตามจำนวนตำแหน่ งว่ า งที่ ป ระกาศ
รับสมัครแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
๒ .๒ ป รั บ ป รุ ง ก ารก ำห น ด ต ำแ ห น่ งที่ ใช้ ใน ก ารบ รรจุ แ ล ะ แ ต่ งตั้ งจ าก ต ำแ ห น่ งค รู
เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
๗. มติที่ประชุม :
1. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้
1. นางศริญญา สุวรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
2. นางสาวกนกวรรณ พิมลา โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
3. นางสุภาวดี ภู่เพ็ชร
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
4. นางสาวนลิตา จำปา
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
5. นางหนึ่งฤทัย อินทรปาสาณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
6. นางสาวนิตยา อินสังข์
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
7. นางสาวไอลดา เลิกนอก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
8. นางสาววิภา พันบุตดี
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
9. นายยุรนันท์ พรรณขาม
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
10. นายสิทธิกร ด้วงทอง
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
11. นายปราโมทย์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
12. นายบันดาล มาอยู่วัง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
13. นางสาวพรทิพย์ ป้องท้าว โรงเรียนนาสนุนวิทยาคม
14. นางสาวปาริฉัตร สิตสกุล โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
15. นางสาวอรวรรณ บัวทอง โรงเรียนบ้านหนองคล้า
2. อนุมัติเป็นหลักการ ดังนี้
๒.๑ ให้ เรี ย กบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กได้ ค รบตามจำนวนตำแหน่ งว่ า งที่ ป ระกาศ
รับสมัครแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
๒.๒ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากตำแหน่งครูเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย
ทุกราย

๘๘
ระเบียบวาระที่ ๖.20

ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ไปต่างจังหวัด
(คำร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คำขอ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอย้ายไปต่างจังหวัด ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จำนวน 5 ราย ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 3 ราย
๑.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 2 ราย
2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
กรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 นายบัณฑิต ม่วงอ่อน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกกจั่น อ.ชนแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์ยื่นคำร้อง
ขอย้าย ไปสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. และ สพม.เขต 42 อุทัยธานี
3.2 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดน้อย อ.ชนแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์ยื่น
คำร้องขอย้าย ไปสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
3.3 นางศศิธร ดาทอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านหนองตาด อ.ชนแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์ยื่นคำร้อง
ขอย้ายไปสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
3.4 นายทวิต ราษี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านห้วยหินลับ อ.น้ำหนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความประสงค์ยื่นคำร้อง
ขอย้าย ไปโรงเรียนวัดยางขอน โรงเรียนวัดฤทธิ์ฯ โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 1
3.5 นายศุภากร ธรรมศุภโกศล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.เขาค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความประสงค์ยื่น
คำร้องขอย้าย ไปโรงเรียนบ้านถ้ำพริก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 ได้ตรวจสอบคำร้องขอย้าย
คุณสมบัติและเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด สมควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 5 ราย
5. ความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน
5 ราย ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำร้องขอของตนเอง และให้ย้ายได้ตามผลการพิจารณารับย้ายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การดำเนิ น การทางวิ นั ย การกำหนด
วิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๙/2562 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด เห็นชอบให้นำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗.ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย ไปต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ตามคำร้องขอของตนเอง และให้ย้ายได้ตามผลการพิจารณารับย้ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทาง โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ แล้ว
๘. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย ไปต่างเขต
พื้นที่การศึกษาตามคำร้องขอของตนเอง และให้ย้ายได้ตามผลการพิจารณารับย้ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทาง
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
1) ให้ ส ำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาทุ ก เขต จั ด ทำประกาศรายชื่อ ผู้ ยื่ น คำร้องขอย้ายและโรงเรียนที่
ประสงค์ขอย้าย ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และรายงานให้ที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป
2) มอบให้ อกศจ.เพชรบูรณ์ ไปศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
เกี่ยวกับ การย้ายข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กรณี ยื่นคำร้องขอย้ายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ ว
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่ และ การประกาศคะแนนผลการประเมินรายละเอียดตัวชี้วัดใน
การประเมิน ตามองค์ป ระกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครู สามารถดำเนิ น การ
ได้หรือไม่ อย่างไร
2. การดำเนิ น การคัดเลือกบุ คคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562 (สอบสัมภาษณ์)
1) มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ และ ศึกษานิเทศก์ จำนวน
2 ท่าน เป็นกรรมการ
2) มอบศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ลงนามประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แทนประธาน กศจ.
เพชรบูรณ์
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์) ได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันในการดูแลสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพของจังหวัด เนื่องจากตามสถานที่
ราชการหลายแห่ งพบว่ามีสายโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ต่างๆ ที่พาดผ่านร่วงหล่ นระโยงระยางอย่างไม่เป็นระเบียบ
ซึ่งประธาน กศจ.เพชรบูรณ์ ได้รับทราบและจะแจ้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
4. ผู้ แ ทนสำนั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (นางประคอง บุ ญ สวน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการประกวดการแข่งขัน โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปัน
ที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life) ซึ่ง กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ได้คิดนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “ถังกรองขยะเปียก” และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ประเทศ กลุ่มโรงเรียน
และสถานศึกษาทั่วไป
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางชาลิตา กระต่ายทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางสายชล สังขพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลงชื่อ
(นายธานี ชาตินันทน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ว่าที่พันตรี
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

