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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9 /2559 เม่ือวันที่  20 ตุลาคม  2559         

                       ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นไฟล์ PDF ให้คณะกรรมการทุกท่าน
ทาง LINE แล้ว  ขอได้โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่  
20 ตุลาคม  2559 หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง โปรดให้การรับรอง ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง     
                       - ไม่มี-  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
                          (นายมนตรี  ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ค าสั่งที่ 8/2559  ลงวันที่  21  ตุลาคม 2559 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ   

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.๒ รายงานผลการด าเนินงานคัดเลือกนกัเรียนทุน โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น        
                         ปีการศึกษา 2559 
                         (นายมนตรี  ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2559   อนุมัติให้ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 , 3 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2559  ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   จ านวน  11 อัตรา 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   จ านวน  11 อัตรา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   จ านวน  11 อัตรา 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40   จ านวน  32 อัตรา 

        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอรายงานผลการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2559   

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  , 2 , 3 และ 4 

ที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
                          (นายมนตรี  ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1060  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  แจ้งว่า  
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการสานพลังประชารัฐ 
ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า โดยปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน  

  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาออกจากโรงเรียน          
ในโครงการประชารัฐ  ขอให้ค านึงถึงผลกระทบกับการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการและประโยชน์ของ        
ทางราชการเป็นส าคัญ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 การพิจารณาค าร้องทุกข์ 
                          (นายมนตรี  ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลับ ที่ ศธ 0206.9/710  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  เรื่อง การพิจารณา
ค าร้องทุกข์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                  ต าแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม)  
                          (นายมนตรี  ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มหีนังสือด่วนที่สุด             
ที่ ศธ 0206.4/ว15  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เพิ่มเติม) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
      เนื่องจากขณะนี้ กศจ.ต่างๆอยู่ระหว่างการเสนอตั้ง อกศจ.ชุดใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้การ
พิจารณาย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับบริบทดังกล่าว จึงมติให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการ
ย้ายเป็นการเพ่ิมเติมเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้  

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรณีที่จังหวัดใดหรือส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษยังมิได้พิจารณาย้ายครั้งที่ 2 ใน
เดือนกันยายน ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี  พิจารณาย้ายครั้งที่ 2 ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  

2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาค าร้องขอย้ายไปต าแหน่งที่ว่าง
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และต าแหน่งว่างกรณีอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบพิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง  
                         เพิ่มเติม  เพื่อใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
        (นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพม. เขต 40 น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์ขอความเห็นชอบก าหนดสัดส่วน 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง เพ่ิมเติม เพ่ือใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

2.   กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9  ลงวันที่   29   กรกฎาคม   2554 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 10/2559  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  21  มีนาคม  2559 

3.   รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2554  
ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เดิม)  พิจารณาก าหนดสัดส่วนของ
จ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย  และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกัน
ได้ ไม่ เ กิ น  1  ต าแหน่ ง  เ ว้นแต่ ไม่ มีบัญชีผู้ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อก  หรื อ ไม่ มี ผู้ ขอย้ ายลงต าแหน่ ง ว่ า ง 
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เดิม)  พิจารณาต าแหน่งว่าง ได้ตามความ
เหมาะสม 
 3.2 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559 อนุมัติให้ก าหนดสัดส่วนอัตราต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นต าแหน่งว่าง  ไว้เพ่ือใช้
ส าหรับการรับย้าย : การคัดเลือก  ดังนี้ 
                   ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สพท. จ านวนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 
 รับย้าย บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 18 18 36 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 12 12 24 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 24 24 48 
4. สพม. 40 1 2 3 

 
 3.3  เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ รับย้ายนายภูมิสิษฐ์  สุคนธวงศ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต ๔๐  ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันที่ 
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จึงมีต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างเพ่ิมเติมอีก ๑ อัตรา รวมเป็น ๔ อัตรา 
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              3.4  อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

5. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
           สมควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ที่จะใช้รับย้ายและใช้บรรจุและแต่งตั้ง
จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  เพ่ิมเติม  เป็นใช้ส าหรับรับย้าย 
2  อัตรา  และใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งฯ  2  อัตรา 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาเห็นชอบ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 

อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้วตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

6. มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.2   การพิจารณาค าร้องขอระงับการย้ายและค าขอถอนหนังสือระงับการย้าย 
                           ราย นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
                           ตามค าร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 
         (นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพม. เขต 40 น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์ขอให้พิจารณาค าร้องขอระงับ
การย้ายและค าขอถอนหนังสือระงับการย้าย ราย  นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
หนองไผ่  

2.   กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
มาตรา 23 และมาตรา 53 
 2.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 2.4หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.5 หนั งสือส านักงาน ก .ค.ศ .  ที่  ศธ  0206.4/ว9 ลงวัน ที่  11 สิ งหาคม 2559   
เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ด้วย นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ได้ยื่นค าร้องขอย้าย
มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือโรงเรียน
หนองไผ่ ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/๖๐๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แจ้งว่ าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559  
บุคคลดังกล่าวได้ยื่นหนังสือขอระงับการย้าย ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่ ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/780 ลงวันที่ 3 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปโรงเรียนเดียวกันหลายราย ท าให้เกิดการแข่งขัน เพ่ือเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของมัธยมศึกษา และให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอระงับย้าย 
 3.3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บุคคลดังกล่าวได้ยื่นหนังสือขอถอนหนังสือระงับการย้าย  
ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่ ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9 เนื่องจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้พิจารณาการย้ายครั้งนี้ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2559 และเลื่อนออกไปเป็น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แสดงว่าการพิจารณาครั้งนี้มีปัญหา
ทางเทคนิคคาดว่าจะไม่เป็นไปตามหลักการที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้ จึงขอสงวนสิทธิ์การย้ายครั้งนี้ไว้คงเดิม ตามค า
ร้องขอย้ายที่ยื่นเมื่อวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2559 จึงขอถอนหนังสือระงับการย้ายดังกล่าว 
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              3.4  อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้ว สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ 
พิจารณา 

5. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               เห็นควรน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณารับค าร้องขอระงับการย้าย          
ราย นายไพโรจน์   กระจ่างพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่           
ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/780  ลงวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๕๙  หรือไม่ ประการใด 
  5.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณารับค าร้องขอถอนหนังสือระงับ     
การย้าย ราย นายไพโรจน์   กระจ่างพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่  
ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9 หรอืไม่ ประการใด 
 

6.  มติที่ประชุม    ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40  พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
                        (ค าร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559)   
      (นายสุนัด บุญสวน รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                         การศึกษาทุกเขต น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์ขออนุมัตยิ้ายข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง      
ค าร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม  2559  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 , 2 , 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

2.   กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9  ลงวนัที่   29   กรกฎาคม   2554 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/1024  ลงวันที่10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที ่11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การ
ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.5 ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3.   รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29 กรกฎาคม 
2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2554  
 3.2 ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2556  “ช ข้อ 1.1 ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและ   ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษา
ปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย  ทั้งนี้ การ
พิจารณาย้ายกรณีค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม  ให้ย้ายและแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีเดียวกัน ”  
 3.3 ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2559 “ข้อ 1ให้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลงากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้ 
อกศจ.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
การย้าย” 
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 3.4 ส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
     “1)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ.พร้อมความเห็น   
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปจังหวัดอ่ืน ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปี
เดียวกัน 
      2) การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับย้าย (การย้าย   
กรณีปกติ)  ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน 
                        3) การพิจารณาค าร้องขอย้ายไปต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และ
ต าแหน่งว่างกรณีอ่ืน ๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน” 
 3.5 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.1(3)/802 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ          
“ให้เร่งรัดและด าเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่                   
4 พฤศจิกายน 2559” 
 3.6 กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติ
ก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559  
 3.7 วธิีด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย            
ในระหว่างวันที่  1 – 15 สิงหาคม ของทุกปี  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต ด าเนินการดังนี้ 
       3.7.1 จัดท าประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2559  (ด าเนินการตามข้อ 10.1 หนังสือที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่  29 กรกฎาคม   
2554) 
    3.7.2 แจ้งให้โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งน าเรื่องย้ายเสนอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่  15  กันยายน 2559 
    3.7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า และจัดท าค่าคะแนน                 
ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 3.8 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันที่        
20 ตุลาคม 2559  มีมติให้ อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการ     
ทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ชุดใหม่) พิจารณากลั่นกรองการย้ายฯ แล้วน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์พิจารณา  
 3.9 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559 อนุมัติให้ก าหนดสัดส่วนอัตราต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นต าแหน่งว่าง ไว้เพื่อใช้
ส าหรับการรับย้าย : การคัดเลือก  ดังนี้ 
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                3.8.1  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สพท. จ านวนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 
 รับย้าย บรรจผุู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 18 18 36 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 12 12 24 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 24 24 48 
4. สพม. 40 2 2 4 

                3.8.2  ต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา 
สพท. จ านวนต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 

 รับย้าย บรรจผุู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 2 2 4 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 0 1 1 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 5 4 9 
4. สพม. 40 3 3 6 

 3.10 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ท าหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งที่ 8/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559  
                3.11  อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3  เขต 
น าเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1, 2, และ 3  
               3.12  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขนุการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (นายธวัช กงเติม) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ยังอยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมข้อมูลการย้ายซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอถอนวาระการพิจารณาในส่วนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ออกไปก่อน    

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา              
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต  
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

5.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา  
 5.1  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ  ดังนี้ 
        5.1.1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
            - ผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน   22    ราย 
            - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน     -    ราย 
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         5.1.2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 
            - ผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน    15   ราย 
            - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน      -    ราย 
    5.1.3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
            - ผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน   20    ราย 
            - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน     2    ราย 
  5.1.4  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    
            - ผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน     -     ราย 
            - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน     -    ราย 
  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้วตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอ หรือไม่ ประการใด 
 5.2  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ก าหนดสัดส่วนอัตราต าแหน่ง
ว่างผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นต าแหน่งว่าง ไว้เพื่อใช้ส าหรับการรับย้าย : การคัดเลือก  ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ หรือไม่ ประการใด 
                5.2.1  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สพท. จ านวนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 
 รับย้าย บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 15 14 29 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 9 10 19 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 23 24 47 
4. สพม. 40    

                5.2.2  ต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา 
สพท. จ านวนต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 

 รับย้าย บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 2 2 4 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 0 1 1 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 4 4 8 
4. สพม. 40    

      
          5.3  สมควรอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ที่มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างใหม่
จากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ย้ายยื่นค าร้อง
ขอย้ายต่อไป 

5.4  สมควรอนุมัติเป็นหลักการ หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งการ 
ด าเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  และรายงานการด าเนินการให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบต่อไป   
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6.  มติที่ประชุม     
           6.1  อนุมัต ิ ข้อ 5.1 การอนุมัติย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้  
                             1) สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
               -  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน   22    ราย 
               -  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน     -    ราย 
                   2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 
               - ผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน    14   ราย 
               - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน      -    ราย 
                                 - ไม่อนุมัติรับย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 1 ราย  รายนายพชร    ทิลารักษ์  
เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้อ 9 การประเมินตามศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายก าหนดเป็น
มาตรฐานและคุณภาพตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย   ผู้ขอย้ายรายใดมีคะแนนรวม  
ไม่ถึง ร้อยละ 60 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็น กศจ.จะพิจารณาเป็นรายๆไป             
และตามเงื่อนไขท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการ
พัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual- Development  Plan)  เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ นายพชร ทิลารักษ์ 
ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ก าหนด 
            3) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
            - ผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน   20    ราย 
            - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน     2    ราย 
                  6.2 อนุมัติ  ข้อ 5.2-5.4  ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี ๕.4  ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         ต าแหน่งครู 
        (นางสาวนงนุช  ลาค า ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ค าขอ  

 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต ๒ กรณีต าแหน่งว่าง จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๑ ต าแหน่ง ดังนี้ 

 
 
ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนไปก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

สถานศึกษา 
อัตรา 
ก าลัง 

รับเงินเดือน 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

สถานศึกษา 
อันดับ ขั้น 

๑ คร ู ๕๐๖๘ บ้านวังขอนดู ่ +๓ คศ.๓ ๔๗,๖๖๐ คร ู ๕๐๖๘ 
 

บ้านเหล่าหญ้า 
 

 
๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๙ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๒.๔ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว๕ ลงวันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒.๕ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕58 
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ๓.๑ รายละเอียดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่จะรับการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน มีดังนี้ 

สถานศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ตามเกณฑ ์ มีอยู่จริง อัตราก าลัง 
ร้อยละ ครูมาช่วยฯ ร้อยละ 

บ ป บ ป บ ป 
 

บ้านเหล่าหญ้า 
 

๙๕๕ ๒๙ ๓ ๔๑ ๓ ๓๖ ครบ -๕ -๑๑.๔ ๑ -๙.๑ 

 
หมายเหตุ    บ= สายงานบริหารสถานศึกษา , ป = ปฏิบัตกิารสอน 
       += เกินเกณฑ์, ครบ = พอดีเกณฑ์,- = ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
 



 
 ๓.๒  อกศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  ที่รับการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเมื่อตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนให้แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนมีอัตราก าลัง  ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด     
มีมติเห็นชอบให้เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา 

๔. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 สมควรอนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไป
ก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๑ ต าแหน่ง  

๕. ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ  
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 
 
๖. มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕.5  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โดยการตัดโอน 
                         ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
        (นางสาวนงนุช  ลาค า ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ค าขอ  

 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์
ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

ที่ 

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนไป 

ก าหนดใหม ่

ชื่อ – สกุล 
ต า 

แหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

สถานศึกษา 
อัตรา
ก าลัง 

รับเงินเดือน ต า 
แหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

สถานศึกษา 
อันดับ ขั้น 

๑ นางไฉไล เมืองพระฝาง ครู ๕๙๓๖ บ้านแก่งโตน (+๔) คศ.๒ ๓๒,๐๖๐ ครู ๕๙๓๖ อนุบาลหล่มเก่า 

๒ นางมะลิ อินทร์พงศ์ ครู ๔๖๗๘ บ้านท่าขา้ม (+๕) คศ.๓ ๕๒,๐๖๐ ครู ๔๖๗๘ บ้านวังบาล 

๓ นางสนอง เพิ่มรักษ ์ ครู ๔๖๗๙ บ้านท่าขา้ม (+๔) คศ.๓ ๕๓,๐๘๐ ครู ๔๖๗๙ บ้านวังบาล 

๔ นายนิเวศน์ อนวุงษ ์ ครู ๖๕๒๒ บ้านโคกมน (+๔) คศ.๑ ๒๑,๕๗๐ ครู ๖๕๒๒ บ้านฝาย 

 
๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว๑๙ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๒.๔ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว๕ ลงวันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒.๕ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ๓.๑ รายละเอียดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่จะรับการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน มีดังนี้ 

สถานศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ตามเกณฑ ์ มีอยู่จริง อัตราก าลัง 
ร้อยละ 

ครูมา
ช่วยฯ 

ครูไป
ช่วยฯ 

ร้อยละ 
บ ป บ ป บ ป 

อนุบาลหลม่เก่า ๑,๐๒๔ ๒๙ ๓ ๔๓ ๓ ๔๑ ๐ -๒ -๔.๓ ๐  -๔.๓ 

บ้านวังบาล ๑๕๖ ๙ ๑ ๑๓ ๑ ๑๑ ๐ -๒ -๑๔.๓ ๐  -๑๔.๓ 

บ้านวังบาล ๑๕๖ ๙ ๑ ๑๓ ๑ ๑๒ ๐ -๑ -๗.๑ ๐  -๗.๑ 

บ้านฝาย ๒๕๑ ๑๑ ๑ ๑๕ ๑ ๑๔ ๐ -๑ -๖.๓ ๐ ๑ -๑๒.๕ 

 
หมายเหตุ    บ= สายงานบริหารสถานศึกษา , ป = ปฏิบัตกิารสอน 
       += เกินเกณฑ์, ครบ = พอดีเกณฑ์,- = ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 ๓.๒  อกศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต๒ ที่รับการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเมื่อตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวให้แล้ว สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนมีอัตราก าลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 

๔. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 สมควรอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โดยการตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัว จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า
เกณฑ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ านวน  ๔  ต าแหน่ง   

๕. ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  แล้ว  ตามท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่  ประการใด 
 
๖. มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕.6  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
                          ไปด ารงต าแหน่งว่าง 
        (นางสาวนงนุช  ลาค า ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ค าขอ  
  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามค าร้องขอย้ายประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) กรณี
ย้ายปกติทดแทนต าแหน่งว่าง ที่เกิดจากการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู การเสียชีวิต การลาออก และต าแหน่งจัดสรรคืนเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ การย้ายไปด ารงต าแหน่งสังกัดอ่ืน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว๕ ลงวันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒.๔ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 ๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีต าแหน่งว่าง จ านวน ๘ อัตรา  
ดังนี้  

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

เงินเดือน 
สาเหตุที่ว่าง 

อัตรา 
ก าลัง 

หมาย
เหต ุอันดับ ขั้น 

๑ บ้านทับเบิกร่วมใจ หล่มเก่า ๒๘๐๗ คศ.๑ ๑๕,๔๔๐ ย้ายไปสังกัดอื่น -๑  

๒ บ้านอุ่มกะทาด หล่มเก่า ๔๘๓๔ คศ.๓(๒) ๔๕,๒๙๐ ลาออก พอดีเกณฑ ์  

๓ บ้านตาดข่าพัฒนา หล่มเก่า ๔๘๖๖ คศ.๑ ๑๘,๓๗๐ ย้ายไปสังกัดอื่น พอดีเกณฑ ์  

๔ บ้านห้วยระหงส ์ หล่มสัก ๕๓๐๔ คศ.๓(๒) ๔๔,๕๖๐ ลาออก -๑  

๕ บ้านเหล่าหญ้า เขาค้อ ๕๐๖๘ คศ.๓ ๔๗,๖๖๐ 
ตัดโอนมาจากบ้าน 
วังขอนดู่ 

-๔  

๖ บ้านเข็กน้อย เขาค้อ ๒๐๙๙ คศ.๓(๒) ๔๔,๕๖๐ ลาออก -๔  

๗ บ้านทุ่งสมอ เขาค้อ ๕๙๐๔ คศ.๒ ๓๗,๘๓๐ ย้ายไปสังกัดอื่น พอดีเกณฑ ์  

๘ บ้านห้วยหญ้าเครือ น้ าหนาว ๕๙๒๗ คศ.๓ ๔๓,๘๐๐ 
จัดสรรคืนเกษยีณ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

พอดีเกณฑ ์  

 

 



๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายฯ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๒๖ ราย  คงเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู ทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน  ๑๔๗  ราย  ดังนี้ 

  (๑) ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  จ านวน  ๓ ราย  ได้แก่  
          ๑) กรณีดูแลบิดา มารดา ภรรยา เจ็บป่วยร้ายแรง                    จ านวน    ๒   ราย 
          ๒) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง                  จ านวน    ๑  ราย 

 (๒) ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ จ านวน  ๑๔๓ ราย ได้แก่ 
          ๑) ค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา      จ านวน ๑๐๒  ราย 
          ๒) ค าร้องขอย้ายต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา      จ านวน   ๔๑  ราย 

                     (๓) ค าร้องขอย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จ านวน   ๑   ราย     

 ๓.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ แจ้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน 
  ๓.๓.๒ ตรวจสอบค าร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุกรายที่ประสงค์ย้ายลงสถานศึกษานั้น ๆ (ท้ังภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) และให้สถานศึกษาน าเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของทุกสถานศึกษา 
ที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย) 
  ๓.๓.๓ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราก าลัง จ านวนต าแหน่งว่าง เหตุผลความจ าเป็น  
และความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 
           3.3  อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                        รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1  
 

๔. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
           สมควรอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามบัญชีรายละเอียดการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูไปด ารงต าแหน่งว่าง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒     
 
 
 

 
 
 



๕. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ  โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์  และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แล้ว ดังนี้ 

  5.1 อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ล าดับที่ ๑ –๔ ตามบัญชี
รายละเอียดที่เสนอ หรือไม่ ประการใด 

 5.๒ อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่าง ล าดับที่  ๕ – ๗ ตามบัญชีรายละเอียดที่เสนอ  โดยการบรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่ืน ตามล าดับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ๐๒๐๖.๒/ว๕   ลงวันที ่๑๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ในวิชาเอกตามความจ าเป็นของโรงเรียน ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
หรือไม่ ประการใด 

 5.๓ อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่าง ล าดับที่  ๘ – ๙ ตามบัญชีรายละเอียดที่ เสนอ โดยการบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่ืน ตามล าดับตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในวิชาเอกตามความจ าเป็น  ของโรงเรียน  ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 

๖. มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



54 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
                          เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้าน 1, 2 และ 3) 
                           (นายมนตรี ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช. เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
             ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มวีิทยฐานะช านาญการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ  และด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
            1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       จ านวน 6 ราย 
            1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       จ านวน 3 ราย 
            1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       จ านวน 7 ราย 
            1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                   จ านวน 3 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
             2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
 “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด” 
            2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ
แล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
             3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน  
วิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
ได้ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม   
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  
จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย  คณะกรรมการส าหรับต าแหน่งครู ประกอบด้วย 
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 3.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
 3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
 3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการและเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
                 โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 ,2, 3 และ4 

 3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่  3  ผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
                          (นายมนตรี ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 น าเสนอ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
              ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
              1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    จ านวน  1 ราย 
              1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน  3 ราย 
               1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                   จ านวน   2 ราย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ   
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
เดิม)” 
   “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น      
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง        
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน             
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์             
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
   2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.๑ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒          
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ฯลฯ 
      “5 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  5.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
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  5.2  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
  5.3  ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่า               
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับค าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผล         
การประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

  3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ยื่นค าขอ 
รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า 
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ดังนี้ 
                 3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    จ านวน  1 ราย 
                 3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน  3 ราย 
                   3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                 จ านวน  2 ราย 

 3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ,2 และ 3 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
            สมควรพิจารณาอนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการฯ และให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน 6 ราย  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์หรือไม่ ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.9   ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
                           เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 
                            (นายมนตรี ช่วยพยุง  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 น าเสนอ)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
            1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       จ านวน 1 ราย 
            1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       จ านวน 4 ราย 
            1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       จ านวน 9 ราย 
            1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                   จ านวน 9 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
             2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
  “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด” 
             2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 “หลักเกณฑ์ 

ฯลฯ 
  3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
       3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1  คือ  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ  ด้านความรู้ความสามารถ  

ฯลฯ 
  วิธีการ 

ฯลฯ 
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  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
      3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1  คือ  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ  ด้านความรู้ความสามารถ 
 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
จ านวน 1 คน และข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  และ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน จ านวน 1 คน 
เป็นคณะกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ   
             2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ของคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกราย 
 3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1, 2, 3 และ 4 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา จ านวน 23 ราย 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



84 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.10 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
                          ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                           (นางสนุันท์   บัวเทศ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.พช เขต 3 น าเสนอ)      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
              ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู ้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
จ านวน 1 ราย  
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ    
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
เป็นผู้         มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
   มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด” 
             2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ 
  “4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้  
  4.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  4.2  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70” 
                  2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                 3.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จ านวน  1 ราย 
               3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  
และคณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว    
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        3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ราย  ผ่านการประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   3.4 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
           สมควรพิจารณาอนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 1 ราย 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว  ตามท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.11  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
                           เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที ่3 ) 
                             (นางสุนันท์   บัวเทศ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.พช เขต 3 น าเสนอ)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 

            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
(กรรมการชุดที่ 2)  ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 6 ราย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 2 ราย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 7 ราย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40           จ านวน 11 ราย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
             2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
             2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
             2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553      
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
             2.4 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2  ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                  2.4.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
                  2.4.2 จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจ านวนค าขอรับการประเมิน โดยก าหนดให้มีจ านวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ค าขอแต่ละสาขา 
(ราย) 

จ านวนกรรมการ/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 - 10 6 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอ จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 2 คน 

11-50 9 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอ จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 3 คน 

ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป 9 คน (ตั้งไดส้าขาละ 2 คณะ) 

ในการประเมินค าขอ 1 ราย ก าหนดให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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               2.4.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะ
ประเมิน และต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเคย
เป็นข้าราชการครูที่รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 8 
 2.4.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้/สาขาใด  
มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 2.4.2  
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
                       1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 6 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้  
       2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 9 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ 
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั้ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้   
                2.4.5  การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท าเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์  
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์
เป็นผู้ลงนามในประกาศ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1  มติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2559   
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 6 ราย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แล้ว 
              3.2  มติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2559   
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 2 ราย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แล้ว 
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              3.3  มติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2559   
และมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  2559  อนุมัติผลการประเมิน
ข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 7 ราย  
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แล้ว 
              3.4  มติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2559   
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 11 ราย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว 
   3.5 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ,2 ,3 และ 4 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
(กรรมการชุดที่ 2) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  26  ราย  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.12 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครู 
                          และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ       
                           (นางสนุันท์   บัวเทศ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.พช เขต 3 น าเสนอ)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ดว้ย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน   7 ราย 
  1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   3 ราย 
  1.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน  33 ราย 
  1.4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จ านวน   2  ราย 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
           2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
           2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
           2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3ลงวันที่ 7เมษายน 2554  
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
          2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง 
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 

 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
โดย ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)ของผู้เสนอขอเลื่อน        
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
  3.1.1  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 
  3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
     3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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  3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
            3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน  7  ราย  อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ านวน 5  
ราย อนุมัติใหป้รับปรุงผลงานทางวิชาการ  6  เดือน  จ านวน 1 ราย และไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน 
1 ราย 
           3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน  3 ราย  อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน 3  ราย   
           3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 33 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน 32  ราย  
และไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน  1  ราย 
           3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 2 ราย  ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6  เดือน   
จ านวน 2 ราย 
           3.5 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดเอกสารหมายเลข  1, 2, 3 และ 4 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลการการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต  จ านวน 45 ราย ดังนี้ 

           4.1  อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ       จ านวน    40  ราย 
           4.2  อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6 เดือน   จ านวน     3 ราย 
           4.3  ไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน                       จ านวน     2 ราย 
         พร้อมให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ      

ส าหรับข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการประเมิน 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.13 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครู 
                         และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
                         (e-Training รุ่นที่ 4) 
                           (นางสนุันท์   บัวเทศ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.พช เขต 3 น าเสนอ)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ค าขอ 
           ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (รุ่น e-Training รุ่นที่ 4)   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 2 ราย 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
           2.1  มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวนัที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   
 2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๙   
เรื่อง  แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
           2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น             
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
           2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   3.๑  ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่        
(ด้านที่ ๓) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของผู้เสนอขอ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
  3.๑.๑  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงาน          
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 
  3.๑.๒  ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
   (๑)  ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ 
   (๒)  ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ 
   (๓)  คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  3.๑.๓  การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.           
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
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   3.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ยื่นค าขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นช านาญการพิเศษ (รุ่น e-Training รุ่นที่ 4)      
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว  มีมติให้ผ่านการประเมิน  จ านวน 2 ราย  
            3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดเอกสารหมายเลข  1 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
           สมควรพิจารณาอนุมัตผิลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
จ านวน 2 ราย  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แล้ว 
ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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  ระเบียบวาระท่ี 5.14 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
                            เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที ่1, 2 ) 
                            (นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 น าเสนอ)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  1  ราย           

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง  
             2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
  “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด” 
             2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553   
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
             3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน  
วิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
ได้ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม   
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย  ประกอบด้วย 

 3.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
 3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
 3.2.3 ข้าราชการครูทีน่อกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
                 โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
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            3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1  

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สมควรพิจารณาอนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม   และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 1 ราย  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลั่นกรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 แล้ว 
ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.15 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
                           ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
            (นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 น าเสนอ)      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด ารงต าแหน่งครู  ดังนี้ 

1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 8 ราย 
1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             จ านวน 3 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และ 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548  เรื่ อง การ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 8 ราย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
              3 .2  ส านั ก งานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษามั ธยมศึ กษา  เขต  40 ได้บรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 3 ราย โดยให้ เตรียมความพร้อมแ ละพัฒนาอย่างเข้ม  
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557  วันที่ 15 ตุลาคม 2557 และวันที่ 22 
ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 
 3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้ 
  3.2.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา ในต าแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
  3.2.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด าเนินการ ดังนี้ 
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                               1) ก.ค.ศ.ก าหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นเวลา 2 
ปี รวม 8 ครั้ง  ดังนี้  
       ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
       ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา 53 ทราบ 
   2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม  เสนอต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป 
  3.2.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ
ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
  3.2.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ 
 3.4 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ประเมินผลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
                3.5 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 และ 2 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              4.1  สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และให้ผู้มี
อ านาจ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู  
ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ านวน 11 ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย  

               4.2 สมควรพิจารณาอนุมัติปรับปรุงต าแหน่งจาก ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นต าแหน่งครู 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2  โดยการ
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว   
ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติทีประชุม     อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.16  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ                         
         (นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพม. เขต 40 น าเสนอ)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
                ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ  เพ่ือติดตามคู่สมรส ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

2. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  มาตรา  59   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009.4/ว 16                               

ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2558  เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   

      2.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ส่งค าร้องขอย้าย ราย นางเพ็ญศรี  บุญทรง 
วุฒิการศึกษา  ค.บ.  วิชาเอกชีววิทยา  กศ.ม. วิชาเอกชีววิทยา ต าแหน่งครู  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ขอย้ายมา
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมและโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  เป็นการย้ายกรณีพิเศษ ติดตามคู่สมรส  ราย  
นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งได้รับค าสั่งย้ายมา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                    
 3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบอัตราก าลังครูโรงเรียน 
เพชรพิทยาคม มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน  -  8 ต าแหน่ง มีอัตราว่าง 1 ต าแหน่ง  คือ 
ต าแหน่งเลขท่ี 112895  ขั้น  32,060  บาท  พิจารณารับย้ายข้าราชการครูดังกล่าว เป็นกรณีพิเศษ  
ให้ด ารงต าแหน่งเลขท่ีดังกล่าว  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  เนื่องจากซึ่งมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                       
และขาดแคลนครูสอนวิชาชีววิทยา 
  3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                สมควรพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ     
ราย นางเพ็ญศรี  บุญทรง  ให้ด ารงต าแหน่งครู ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
               คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ  โดยการผ่านการกลัน่กรองของ 
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.17  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน 
                            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพื้นที่ 
                            การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1               
                              (นายประทาน หาดยาว  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ         
การรับนักเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการและถือปฏิบัติ โดยก าหนดบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ให้ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายใน 45 วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ผู้ลงนามในประกาศ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   
 ในการนี้   คณะกรรมการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ได้พิจารณาเห็นชอบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  ครั้งที่ 1/2559  วันที่  26 ตุลาคม  2559  
ณ ห้องประชุม AOC  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   เพ่ือให้การด าเนินงานรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ปีการศึกษา 2560  เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ   รับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นควร
น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ปี
การศึกษา 2560  ดังร่างประกาศฯ ที่แนบ   มาพร้อมนี้ 

2. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560   
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
และบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการด าเนินการจะประกาศแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้  
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3.1  บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา  จ านวน 15  คน   

3.1.2 พิจารณาเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่ผ่าน การเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา   
         3.2 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน 
                        3.2.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
                   3.3 บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
       3.3.1 ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                เพ่ือปฏิบัติตามนัยประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 
เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี้  
               4.1  ขอความเห็นชอบในร่างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560   
                4.2 ขออนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ไปด าเนินการออกประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2560 ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 4.1 และข้อ 
4.2 โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอหรือไม่ ประการใด  

6. มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2560 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

…………………………………… 
๑.  หลักการ 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติ
ร ะ เบี ยบ บริ ห า ร ร าชกา รกร ะทรว งศึ กษ าธิ ก า ร  พ . ศ .  ๒๕๔๖   แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ทุ ก ฉ บั บ   
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร 
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ที่  10/2559 และค าสั่ งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ไว้ดังนี้ 
 
๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมแล เสมอภาค 
 ๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
 ๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้ รับ 
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ร่าง 



 ๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๗ ส่งเสริมให้โรงเรียนสนับสนุนการด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้  
   ๒.๗.1 สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียน
ระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการก าหนดแผนการรับ
นักเรียนของรัฐให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 
   2.7.๒ ส่งเสริมให้ โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแล 
การรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคบั ครบทุกคน   
   2.7.3 สนับสนุนให้โรงเรียนแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 
   2.7.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.7.5 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก  
ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ 
แต่ละโรงเรียน 
  2.7.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน   
  2.7.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา   
  
๓.  วิธีการ 
 คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนด
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และด าเนินการให้
โรงเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ในแต่ละระดับ  
ดังนี้ 
 ๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา   
   ๓.๑.๑  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียน
ตามความเหมาะสม 
   ๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดย
ไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกิน
จ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
   ๓.๑.๓  สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ ากว่า ๓ ปี  เข้าเรียน 
   ๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง   



 ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 ๓.๒.๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 
   ๓.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ      
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  และ
ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 ๓.๓.๑ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส ารวจรายชื่อ
นักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาจะประกาศรับ  ในปีการศึกษา ๒๕60  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับ
นักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 
 ๓.๓.๒  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับ  
การจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก 
 ๓.๓.๓ ให้โรงเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก  และสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก  ทั้งนี้จะต้องเสนอ
สัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
 ๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่
เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก  
  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๒๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  
 ๓.๓.๕ โรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูง  มีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียน                    
ที่โรงเรียนสามารถรับได้จ านวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนดสัดส่วนการรับ
นักเรียน ดังนี้   
  ๑)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
      ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  4๐ โดยวิธีการ              
จับฉลาก  ในกรณี มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่ถึงร้อยละ 4๐ ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนทุกคน 
และน าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒)  จนครบจ านวนที่ประกาศรับ   
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนน
สอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่



ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๒๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ทั้งนี้  จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนดีประจ าต าบล  
และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  ๒)   การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขต
พ้ืนที่บริการ)  
      ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยค านวณคะแนน
รวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐     
  ๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
   ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้รับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออ่ืน ๆ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ 5     
  ๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ๋เข้าเรียน  
ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น   
   ๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
   ๔.๒) นักเรียนที่มขี้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
   ๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   ๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
   ๔.๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน              
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
   ๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
   ๔.๗) นักเรียนที่อยู่ ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง      
    ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเม่ือด าเนินการ 
 
พิจารณากลั่นกรองแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ  ทั้งนี้ การพิจารณา  
เพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง  ให้พิจารณาตามความจ าเป็นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ  5  
  ๕) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว  ตาม
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียง
กัน  
  ๓.๓.๖  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
   ๑)   โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน  5  วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะส าหรับเด็กท่ัวไปจะสามารถท าได้   โดยไม่



จ าเป็นต้องกวดวิชาเพ่ิมเติม  รวมทั้ง  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก  โดยรวม
กับคะแนน      O-NET 
   ๒)  โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย   ความ
โปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก ากับและ
ดูแลโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม   
   ๓.๓.๗  ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
    ๑)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งชื่อโรงเรียน        
ที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้ผู้ปกครองทราบ 
    ๒)   นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ           
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอ่ืนโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอ่ืน ๆ  
  ๓)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครส าหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่
นักเรียนศึกษาอยู่  หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความ
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน  และในการสมัครเรียน ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
    ๔)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก  สามารถ
กลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑)  หรือเสนอชื่อให้ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อ านวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอ่ืนให้ตามความเหมาะสม     
แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น  
 ๓.๔   โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป)   
 ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้ง ระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย รวมทั้ง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ   
 ๓.5 โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   
    ๓.5.1 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
    ๑)  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 
     1.๑)    ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ 
       ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ   
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน  ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรยีนพิเศษทุกประเภทในแตล่ะชัน้)  หากโรงเรยีนที่เปิดห้องเรยีนพิเศษอยู่แล้วมีความ
ประสงค์ท่ีจะเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ  สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดสว่น  ๔๐ : ๖๐     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรยีนพิเศษ ของส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิด
ห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียน
รองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียน
พิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์
ภาษา-กีฬา เป็นต้น  และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ในโรงเรียน



มัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(พสวท. และ พสวท. สมทบ)  รับนักเรียนตามโครงการโดยใหน้ับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรยีนพิเศษรวมอยู่ในแผน  
ชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
ของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกเวน้ห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๔.  การใช้คะแนน O-NET   
 ๔.๑ นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ 
จะสมัครเข้าเรียน  
 ๔.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา 
ที่นักเรียนมีอยู่  
 ๔.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่าคะแนน 
O-NET เป็นศูนย์ 
5.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  
 5.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
   ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน               
25  คน ห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน  ๓๐  คน  ห้องเรียนพิเศษ  EP  และ MEP 
ระดับมัธยมศึกษา  ห้องละไม่เกิน  ๓๐  คน  
    ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ห้องละ 36 คน หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน             
ให้รับห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนด   
 5.2  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา          
ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา      
ไม่เกินห้องละ 40 คน  หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 50 คน  โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพ่ือรับนักเรียน  
 
ในเขตพ้ืนที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่ก าหนด โดยรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า  
ห้องละ 3๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 4๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ หรืออ่ืน ๆ  โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภท ให้
ชัดเจน ทั้งนี้  ให้เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติ ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนด  
 
6.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 6.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละ
โรงเรียนและสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
 6.๒  ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
   6.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา   
    รับสมัคร    วันที่  27  กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
     ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์ 



     จะสมัครเข้าเรียน 
    จับฉลาก วันที่  12  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรยีน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  12  มีนาคม  ๒๕60 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ วันที่  12 มีนาคม 2560 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว       วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
    ประกาศชื่อโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
    จัดส่งเด็กเข้าเรียนใน 
    วันที่   ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
    รับสมัคร    วันที่  6-10  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
    จับฉลาก วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  19  มีนาคม  ๒๕60   
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    ประกาศผลและรายงานตวันักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่  19  มีนาคม 2560 
     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
    มอบตัว       วันที่  26  มีนาคม  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   6.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕60    
 ๑)   โรงเรียนทั่วไป 
   1.1)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี) 
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60    
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก  วันที่  8  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ 
      ของโรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  12  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
   1.2)  จับฉลาก   
    รับสมัคร  วันที่  27-30  มีนาคม  ๒๕60      
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 



     จับฉลาก วันที่  8  เมษายน  ๒๕60    
      เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผลและรายงานตัว          วันที่  8  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     มอบตัว       วันที่  19  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
  2)   นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
    เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดหาที่เรียนให้ 
    รับสมัคร  วันที่  5-20  เมษายน  ๒๕60 
     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
     ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประกาศผล วันที่  23  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     รายงานตัว วันที่  23  เมษายน  ๒๕60 
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 
        อีกครั้งในวันที่  16  พฤษภาคม  ๒๕60     
      เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
     ๓.1) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสรา้งศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  และ
ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ) 
 
     รับสมัคร     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
       วันที่ 13-17  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
         เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      
     วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  ๒๕60   
        เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
     สอบคัดเลือก    ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   
       วันที่  19  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ วันที่  4  มีนาคม  ๒๕60 
       เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียน 
     ประกาศผล     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
        วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   
        วันที่  9  มีนาคม  ๒๕60   
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 



      รายงานตัว     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
        ภายในวันที่  5  มีนาคม  ๒๕60    
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      
        ภายในวันที่  12  มีนาคม  ๒๕60 
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
      มอบตัว     ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    
        ภายในวันที่  15  มีนาคม  ๒๕60     
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      
        ภายในวันที่  19  เมษายน  ๒๕60   
         (ตามที่โรงเรียนก าหนด) 
        เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน 
 6.๓   ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และวันสิ้นสุด    
คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕60  
7.   บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 7.๑  แต่งตั้ งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย   (๑) กรรมการ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อ านวยการส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวนสามคน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ (6) รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ (7) ผู้รับผิดชอบเรื่องการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของกรรมการในข้อ (4) และ (๕) ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการ
รับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการ   
 7.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   
 7.3  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ภายในจังหวัด   
8.  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 8.1  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕60 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  
 8.3  ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
รับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้ง  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 



   8.4  ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
   8.5  ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้ อย่าง
เพียงพอ  รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจ านวนนักเรียน
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น   
   8.6  ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วไป และควบคุมให้โรงเรียน  ที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
    8.7  รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ ภายใน ๑๕  วัน  หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 8.8  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
9. บทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 9.๑  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ปีการศึกษา   ๒๕60  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ภายใน ๔๕ วัน นับจาก     
วันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา  ๒๕60  ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง 
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 38/
๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๐ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามใน
ประกาศตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  9.๒  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
 9.๓  ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนโดยก าหนดมาตรการดูแล
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษารองรับ
นักเรียนได้ครบทุกคน   
 9.๔  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.๕  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน  
 9.๖  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน 
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
 9.๗  ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ                
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียนการศึกษา         
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 



 9.๘  ควบคุม  ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่ก าหนด และให้โรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว  
 9.๙   ควบคุม  ดูแล  และประสานไม่ให้โรงเรียน  องค์กรอ่ืนใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคม
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับเงินบริจาคจากผู้ปกครอง
นักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
 9.10  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้ 
10.  บทบาทของโรงเรียน 
 10.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนครั้งนี้และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 10.๒  ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙   เรื่อง 
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 
38/๒๕๕๙ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริ ห ารและการจั ดการศึ กษา  พ .ศ .   ๒๕๕๐ และประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ื นฐ าน   พ . ศ .   ๒๕๕๐  น โ ย บ า ยส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม กา ร การศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  แ นว ป ฏิ บั ติ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 10.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม  
 10.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก   
 10.๕  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้ 
 10.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  
นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)   
 10.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 10.๘ ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็ก
ปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้ง ผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน         
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



   ประกาศ  ณ  วันที่         ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
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ระเบียบวาระที่ 5.18  การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

                 เพชรบูรณ์ เขต 2   
                 (นายนิคม  เขียวฉ่ า  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  น าเสนอ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อเท็จจริง 
     การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  

 (นายธวัช  กงเติม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 



 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  มีโรงเรียนขนาดเล็กที่จะด าเนินการ
ควบรวมตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -2564              
ในภาคเรียนที่ 2/2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารตามแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 เพ่ือเสนอ กศจ. 
พิจารณาต่อไป  ซึ่งโรงเรียนจะด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       
ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2559  รวมจ านวน  11  โรงเรียน ประกอบด้วย 

1.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา    จ านวน 8 โรงเรียน  ประกอบด้วย 
1) โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง (โรงเรียนหลัก)   
2) โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนหลัก)   

   3 โรงเรียนบ้านท่ากกแก  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (โรงเรียนหลัก)   
   4) โรงเรียนบ้านหนองเขียว  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา (โรงเรียนหลัก)   

5) โรงเรียนบ้านบึง  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง (โรงเรียนหลัก)   
6) โรงเรียนบ้านโป่งช้าง  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านวังร่อง (โรงเรียนหลัก)   
7) โรงเรียนบ้านขี้นาค  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านวังบาล (โรงเรียนหลัก)   

   8) โรงเรียนบ้านวังขอนดู่  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านท่าช้าง (โรงเรียนหลัก)  และ 
1.2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนมากกว่า 20 คน จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 

   1) โรงเรียนบ้านภูปูน  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านวังบาล (โรงเรียนหลัก)   
2) โรงเรียนบ้านน้ าขอบ  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านหินฮาว (โรงเรียนหลัก)   
3) โรงเรียนบ้านแก่งยาว  ไปควบรวมกับ  โรงเรียนบ้านวังร่อง (โรงเรียนหลัก)   

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
                   “ – ก ากับ ดูแล จัดตั้ ง  รวม หรือ เลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด” 
  2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
พ.ศ. 2550  หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา 
  แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล   จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา   และน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดย 
 (1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
     (1.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
   (1.2) จัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
   (1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (2.1) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
   (2.2) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน 
   (2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  
  (2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 



  ข้อ 10  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา  โดยให้
มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
  เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกาศรวมสถานศึกษา  และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ขอหารือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการ และให้ความเห็นชอบในหลักการด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  4  ประเด็น ดังนี้ 
    3.1.1 การเคลื่อนย้ายข้าราชการครู และบุคลากร  ให้ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู และ
บุคลากรทุกต าแหน่ง  ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จะด าเนินการควบรวม  ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนหลัก  ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 2/2559  เป็นต้นไป 
  3.1.2  การเคลื่อนย้ายนักเรียน  ให้นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ด าเนินการควบรวม             
ไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559  เป็นต้นไป 
   3.1.3  การเคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ทะเบียนเอกสารต่างๆ ทางการศึกษา                 
เพ่ือน าไปจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559     
เป็นต้นไป 
   3.1.4  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ด าเนินการ
ควบรวม  ท าให้งบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า  อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4.1 สมควรเห็นชอบในหลักการในการเคลื่อนย้าย ข้าราชการครู และบุคลากร ไปปฏิบัติหน้าที่              
ณ โรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559  เป็นต้นไป 
 4.2  สมควรเห็นชอบในหลักการในการเคลื่อนย้ายนักเรียน  ให้นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก              
ที่ด าเนินการควบรวม  ไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559  เป็นต้นไป 
 4.3  สมควรเห็นชอบในหลักการในการเคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ทะเบียนเอกสารต่างๆ 
ทางการศึกษา  เพื่อน าไปจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหลัก  ตั้งแต่ภาคเรียน ที่ 
2/2559  เป็นต้นไป 
  4.4 สมควรเห็นชอบในหลักการในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ด าเนินการควบรวม   
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์   จะพิจารณาเห็นชอบ ในหลักการตามเสนอ                    
ข้อ 4.1 – 4.4  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ตามที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
                       ก าหนดให้มีการประชุม กศจ. ครั้งถัดไปในวันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. 
ห้องประชุม A.O.C. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1   
 



ที่ประชุม   รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   18.00 น.  
 
                                                                               ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นางสาวไฉน  ผึ่งผาย) 
          นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 
    
                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายธวชั  กงเติม)  
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
                  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


