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9. นายอวยชัย ทองหาร
นิติกรชานาญการพิเศษ สพม.เขต 40
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11. นางสุนันท์ บัวเทศ
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ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี-

4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คาสั่งที่ 8/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ที่ประชุม รับทราบ

8
ระเบียบวาระที่ 4.๒ รายงานผลการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2559
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาเสนอ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2559 อนุมัติให้สานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 , 3 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2559 ตามแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 11 อัตรา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 11 อัตรา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 11 อัตรา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40 จานวน 32 อัตรา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการดาเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 , 2 , 3 และ 4
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาเสนอ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1060
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ แจ้งว่า
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา โดยปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาออกจากโรงเรียน
ในโครงการประชารัฐ ขอให้คานึงถึงผลกระทบกับการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการและประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณาคาร้องทุกข์
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาเสนอ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลับ ที่ ศธ 0206.9/710 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง การพิจารณา
คาร้องทุกข์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาเสนอ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงาน ก.ค.ศ. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มหี นังสือด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว15 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
เนื่องจากขณะนี้ กศจ.ต่างๆอยู่ระหว่างการเสนอตั้ง อกศจ.ชุดใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การ
พิจารณาย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับบริบทดังกล่าว จึงมติให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการ
ย้ายเป็นการเพิ่มเติมเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีที่จังหวัดใดหรือสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษยังมิได้พิจารณาย้ายครั้งที่ 2 ใน
เดือนกันยายน ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาย้ายครั้งที่ 2 ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาคาร้องขอย้ายไปตาแหน่งที่ว่าง
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และตาแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบพิจารณากาหนดสัดส่วนตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง
เพิ่มเติม เพื่อใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก
(นายอานาจ บุญทรง ผอ.สพม. เขต 40 นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ ขอความเห็นชอบกาหนดสัดส่วน
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง เพิ่มเติม เพื่อใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิธี ก ารย้า ยผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา ในสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
กาหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เดิม) พิจารณากาหนดสัดส่วน ของ
จานวนตาแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกัน
ได้ ไ ม่ เ กิ น 1 ต าแหน่ ง เว้ น แต่ ไ ม่ มี บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ ไม่ มี ผู้ ข อย้ า ยลงต าแหน่ ง ว่ า ง
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึ กษา เดิม) พิจารณาตาแหน่งว่าง ได้ตามความ
เหมาะสม
3.2 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 อนุมัติให้กาหนดสัดส่วนอัตราตาแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง ไว้เพื่อใช้
สาหรับการรับย้าย : การคัดเลือก ดังนี้
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สพท.
จานวนตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
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 เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ รับย้ายนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๐ ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงมีตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างเพิ่มเติมอีก ๑ อัตรา รวมเป็น ๔ อัตรา
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3.4 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
5. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณากาหนดสัดส่วนตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ที่จะใช้รับย้ายและใช้บรรจุและแต่งตั้ง
จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพิ่มเติม เป็นใช้สาหรับรับย้าย
2 อัตรา และใช้สาหรับบรรจุและแต่งตั้งฯ 2 อัตรา
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ โดยการผ่ านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณาคาร้องขอระงับการย้ายและคาขอถอนหนังสือระงับการย้าย
ราย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
ตามคาร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559
(นายอานาจ บุญทรง ผอ.สพม. เขต 40 นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์ขอให้พิจารณาคาร้องขอระงับ
การย้ายและคาขอถอนหนังสือระงับการย้าย ราย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
หนองไผ่
2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 23 และมาตรา 53
2.2 คาสั่ งหัว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.4หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2559
เรื่ อง การปรั บ ปรุ งกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่ ได้ยื่นคาร้องขอย้าย
มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือโรงเรียน
หนองไผ่ ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/๖๐๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
3.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 แจ้ ง ว่ า เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2559
บุคคลดังกล่าวได้ยื่นหนังสือขอระงับการย้าย ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่ ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/780 ลงวันที่ 3
ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปโรงเรียนเดียวกันหลายราย ทาให้เกิดการแข่งขัน เพื่อเป็นการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของมัธยมศึกษา และให้การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
40 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอระงับย้าย
3.3 เมื่อวัน ที่ 10 ตุล าคม 2559 บุค คลดังกล่ าวได้ยื่นหนังสื อขอถอนหนังสื อ ระงับการย้า ย
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 ตามคา
ร้องขอย้ายที่ยื่นเมื่อวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2559 จึงขอถอนหนังสือระงับการย้ายดังกล่าว
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3.4 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้ว สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์
พิจารณา
5. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เห็นควรนาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณารับคาร้องขอระงับการย้าย
ราย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่ ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่
ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/780 ลงวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ ประการใด
5.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณารับคาร้องขอถอนหนังสือระงับ
การย้าย ราย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่ ตามหนังสือโรงเรียนหนองไผ่
ที่ ศธ ๐๔๒๗๐.๒๓/794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9 หรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

34
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(คาร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559)
(นายสุนัด บุญสวน รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ขออนุมัตยิ ้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดารงตาแหน่งว่าง ตามคาร้องขอย้ายของตนเอง
คาร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 , 2 , 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/1024 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การ
ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 ประกาศสานักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554
3.2 สานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 “ช ข้อ 1.1 ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษาและ ได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษา
ปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย ทั้งนี้ การ
พิจารณาย้ายกรณีคาร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ให้ย้ายและแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีเดียวกัน ”
3.3 สานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 “ข้อ 1ให้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลงากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้
อกศจ.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
การย้าย”

35
3.4 สานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559
“1) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งคาร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ.พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปจังหวัดอื่น ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปี
เดียวกัน
2) การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่รับย้าย (การย้าย
กรณีปกติ) ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปีเดียวกัน
3) การพิจารณาคาร้องขอย้ายไปตาแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และ
ตาแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน”
3.5 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.1(3)/802 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
“ให้เร่งรัดและดาเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
4 พฤศจิกายน 2559”
3.6 กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติ
กาหนดรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559
3.7 วิธีดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องขอย้าย
ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ของทุกปี และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต ดาเนินการดังนี้
3.7.1 จัดทาประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ.2559 (ดาเนินการตามข้อ 10.1 หนังสือที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2554)
3.7.2 แจ้งให้โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่งนาเรื่องย้ายเสนอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีตาแหน่งว่างให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
3.7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา และจัดทาค่าคะแนน
ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา และตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
3.8 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2559 มีมติให้ อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการ
ทางวินัย การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ชุดใหม่) พิจารณากลั่นกรองการย้ายฯ แล้วนาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์พิจารณา
3.9 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 อนุมัติให้กาหนดสัดส่วนอัตราตาแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง ไว้เพื่อใช้
สาหรับการรับย้าย : การคัดเลือก ดังนี้
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3.8.1 ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สพท.
1.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
3.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4. สพม. 40

รับย้าย
18
12
24
2

จานวนตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก
18
12
24
2

รวม
36
24
48
4

3.8.2 ตาแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
สพท.
1.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
3.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4. สพม. 40

รับย้าย
2
0
5
3

จานวนตาแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก
2
1
4
3

รวม
4
1
9
6

3.10 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งที่ 8/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
3.11 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขต
นาเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1, 2, และ 3
3.12 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขนุการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (นายธวัช กงเติม) แจ้งต่อที่ประชุมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ยังอยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมข้อมูลการย้ายซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอถอนวาระการพิจารณาในส่วนของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ออกไปก่อน
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3 โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 22 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
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5.1.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 15 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
5.1.3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 20 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 2 ราย
5.1.4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้วตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ หรือไม่ ประการใด
5.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้กาหนดสัดส่วนอัตราตาแหน่ง
ว่างผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง ไว้เพื่อใช้สาหรับการรับย้าย : การคัดเลือก ตามที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ หรือไม่ ประการใด
5.2.1 ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สพท.
จานวนตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
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 ตาแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
สพท.
จานวนตาแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
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 สมควรอนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ที่มีตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างใหม่
จากการพิจารณาย้ายในครั้งนี้ ประกาศตาแหน่งว่างเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ย้ายยื่นคาร้อง
ขอย้ายต่อไป
5.4 สมควรอนุมัติเป็นหลักการ หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการ
ดาเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาเนินการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด และรายงานการดาเนินการให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบต่อไป
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6. มติที่ประชุม
6.1 อนุมัติ ข้อ 5.1 การอนุมัติย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 22 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 14 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน - ราย
- ไม่อนุมัติรับย้ายผู้อานวยการสถานศึกษาจานวน 1 ราย รายนายพชร ทิลารักษ์
เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ข้อ 9 การประเมินตามศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายกาหนดเป็น
มาตรฐานและคุณภาพตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ผู้ขอย้ายรายใดมีคะแนนรวม
ไม่ถึง ร้อยละ 60 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็น กศจ.จะพิจารณาเป็นรายๆไป
และตามเงื่อนไขที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 กาหนดให้มีการจัดทาแผนการ
พัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual- Development Plan) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่ นายพชร ทิลารักษ์
ไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 กาหนด
3) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 20 ราย
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 2 ราย
6.2 อนุมัติ ข้อ 5.2-5.4 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.4 ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู
(นางสาวนงนุช ลาคา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๒ กรณีตาแหน่งว่าง จากโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ไปกาหนดเป็นตาแหน่งครู ในโรงเรียนที่มี
อัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ จานวน ๑ ตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม

ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนไปกาหนดใหม่

ที่

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

สถานศึกษา

อัตรา
กาลัง

รับเงินเดือน
อันดับ
ขั้น

๑

ครู

๕๐๖๘

บ้านวังขอนดู่

+๓

คศ.๓

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

สถานศึกษา

ครู

๕๐๖๘

บ้านเหล่าหญ้า

๔๗,๖๖๐

๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒.๓ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๙ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒.๔ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๕ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕58
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.๑ รายละเอียดอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่จะรับการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน มีดังนี้
สถานศึกษา
บ้านเหล่าหญ้า

จานวน จานวน
นักเรียน ห้องเรียน
๙๕๕

๒๙

ตามเกณฑ์
บ
ป

มีอยู่จริง
บ
ป

๓

๓

๔๑

อัตรากาลัง
บ
ป

๓๖ ครบ

หมายเหตุ บ= สายงานบริหารสถานศึกษา , ป = ปฏิบัตกิ ารสอน
+= เกินเกณฑ์, ครบ = พอดีเกณฑ์,- = ต่ากว่าเกณฑ์

-๕

ร้อยละ ครูมาช่วยฯ

ร้อยละ

-๑๑.๔

-๙.๑

๑

๓.๒ อกศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ที่รับการตัด
โอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนมีอัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และเมื่อตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนให้แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนมีอัตรากาลัง ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มีมติเห็นชอบให้เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา
๔. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรอนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ไป
กาหนดเป็นตาแหน่งครู ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ จานวน ๑ ตาแหน่ง
๕. ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
๖. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.5 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู โดยการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
(นางสาวนงนุช ลาคา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครู โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว จากโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์
ไปกาหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ จานวน ๔ ราย ดังนี้
ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนไป
กาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่

รับเงินเดือน

ชื่อ – สกุล

ตา
แหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

สถานศึกษา

อัตรา
กาลัง

ขั้น

ตา
แหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

อันดับ

สถานศึกษา

๑

นางไฉไล เมืองพระฝาง

ครู

๕๙๓๖

บ้านแก่งโตน

(+๔)

คศ.๒

๓๒,๐๖๐

ครู

๕๙๓๖

อนุบาลหล่มเก่า

๒

นางมะลิ อินทร์พงศ์

ครู

๔๖๗๘

บ้านท่าข้าม

(+๕)

คศ.๓

๕๒,๐๖๐

ครู

๔๖๗๘

บ้านวังบาล

๓

นางสนอง เพิ่มรักษ์

ครู

๔๖๗๙

บ้านท่าข้าม

(+๔)

คศ.๓

๕๓,๐๘๐

ครู

๔๖๗๙

บ้านวังบาล

๔

นายนิเวศน์ อนุวงษ์

ครู

๖๕๒๒

บ้านโคกมน

(+๔)

คศ.๑

๒๑,๕๗๐

ครู

๖๕๒๒

บ้านฝาย

๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒.๓ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว๑๙ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒.๔ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๕ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.๑ รายละเอียดอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่จะรับการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน มีดังนี้
ตามเกณฑ์

มีอยู่จริง

อัตรากาลัง

จานวน จานวน
นักเรียน ห้องเรียน

บ

ป

บ

ป

บ

ป

อนุบาลหล่มเก่า

๑,๐๒๔

๒๙

๓

๔๓

๓

๔๑

๐

บ้านวังบาล

๑๕๖

๙

๑

๑๓

๑

๑๑

บ้านวังบาล

๑๕๖

๙

๑

๑๓

๑

บ้านฝาย

๒๕๑

๑๑

๑

๑๕

๑

สถานศึกษา

ร้อยละ

ครูมา
ช่วยฯ

ครูไป
ร้อยละ
ช่วยฯ

-๒

-๔.๓

๐

-๔.๓

๐

-๒

-๑๔.๓

๐

-๑๔.๓

๑๒

๐

-๑

-๗.๑

๐

-๗.๑

๑๔

๐

-๑

-๖.๓

๐

๑

-๑๒.๕

หมายเหตุ บ= สายงานบริหารสถานศึกษา , ป = ปฏิบัตกิ ารสอน
+= เกินเกณฑ์, ครบ = พอดีเกณฑ์,- = ต่ากว่าเกณฑ์
๓.๒ อกศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต๒ ที่รับการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว มีอัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และเมื่อตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวให้แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนมีอัตรากาลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
๔. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู โดยการตัดโอนตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัว จากโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ไปกาหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่า
เกณฑ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จานวน ๔ ตาแหน่ง
๕. ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
๖. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.6 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ไปดารงตาแหน่งว่าง
(นางสาวนงนุช ลาคา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นาเสนอ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ตามคาร้องขอย้ายประจาปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) กรณี
ย้ายปกติทดแทนตาแหน่งว่าง ที่เกิดจากการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู การเสียชีวิต การลาออก และตาแหน่งจัดสรรคืนเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ
๒๕๕๘ การย้ายไปดารงตาแหน่งสังกัดอื่น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒.๓ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีตาแหน่งว่าง จานวน ๘ อัตรา
ดังนี้
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ตาแหน่ง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ
ขั้น

๑

บ้านทับเบิกร่วมใจ

หล่มเก่า

๒๘๐๗

คศ.๑

๒

บ้านอุ่มกะทาด

หล่มเก่า

๔๘๓๔

๓

บ้านตาดข่าพัฒนา

หล่มเก่า

๔๘๖๖

๔

บ้านห้วยระหงส์

หล่มสัก

๕๓๐๔

๕

บ้านเหล่าหญ้า

เขาค้อ

๕๐๖๘

๖

บ้านเข็กน้อย

เขาค้อ

๒๐๙๙

๗

บ้านทุ่งสมอ

เขาค้อ

๕๙๐๔

คศ.๒

๓๗,๘๓๐ ย้ายไปสังกัดอื่น

๘

บ้านห้วยหญ้าเครือ

น้าหนาว

๕๙๒๗

คศ.๓

๔๓,๘๐๐

สาเหตุที่ว่าง

๑๕,๔๔๐ ย้ายไปสังกัดอื่น

คศ.๓(๒) ๔๕,๒๙๐ ลาออก
คศ.๑

๑๘,๓๗๐ ย้ายไปสังกัดอื่น

คศ.๓(๒) ๔๔,๕๖๐ ลาออก
คศ.๓

๔๗,๖๖๐

ตัดโอนมาจากบ้าน
วังขอนดู่

คศ.๓(๒) ๔๔,๕๖๐ ลาออก
จัดสรรคืนเกษียณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อัตรา
กาลัง
-๑
พอดีเกณฑ์
พอดีเกณฑ์
-๑
-๔
-๔
พอดีเกณฑ์
พอดีเกณฑ์

หมาย
เหตุ

๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นคาร้องขอย้ายประจาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายฯ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๖ ราย คงเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครู ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นคาร้องขอย้ายประจาปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และยื่นคาร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จานวน ๑๔๗ ราย ดังนี้
(๑) คาร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จานวน ๓ ราย ได้แก่
๑) กรณีดูแลบิดา มารดา ภรรยา เจ็บป่วยร้ายแรง
๒) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง

จานวน ๒ ราย
จานวน ๑ ราย

(๒) คาร้องขอย้ายกรณีปกติ จานวน ๑๔๓ ราย ได้แก่
๑) คาร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๒) คาร้องขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา

จานวน ๑๐๒ ราย
จานวน ๔๑ ราย

(๓) คาร้องขอย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จานวน ๑ ราย
๓.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ดาเนินการ ดังนี้
๓.๓.๑ แจ้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน
๓.๓.๒ ตรวจสอบคาร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ยื่นคาร้องขอย้ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
รายชื่อผู้ยื่นคาร้องขอย้ายทุกรายที่ประสงค์ย้ายลงสถานศึกษานั้น ๆ (ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา) และให้สถานศึกษานาเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของทุกสถานศึกษา
ที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย)
๓.๓.๓ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากาลัง จานวนตาแหน่งว่าง เหตุผลความจาเป็น
และความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
๔. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ตามบัญชีรายละเอียดการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูไปดารงตาแหน่งว่าง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

๕. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แล้ว ดังนี้
5.1 อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ลาดับที่ ๑ –๔ ตามบัญชี
รายละเอียดที่เสนอ หรือไม่ ประการใด
5.๒ อนุมัติให้ใช้ตาแหน่งว่าง ลาดับที่ ๕ – ๗ ตามบัญชีรายละเอียดที่เสนอ โดยการบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อื่น ตามลาดับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๐๖.๒/ว๕ ลงวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวิชาเอกตามความจาเป็นของโรงเรียน ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
หรือไม่ ประการใด
5.๓ อนุมัติให้ใช้ตาแหน่งว่าง ลาดับที่ ๘ – ๙ ตามบัญชีรายละเอียดที่ เสนอ โดยการบรรจุและแต่งตั้ง
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อื่น ตามลาดับตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในวิชาเอกตามความจาเป็น ของโรงเรียน ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
๖. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

54
ระเบียบวาระที่ 5.7 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ (ประเมินด้าน 1, 2 และ 3)
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช. เขต 1 นาเสนอ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มวี ิทยฐานะชานาญการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 6 ราย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 3 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 7 ราย
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”
“มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด”
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ
แล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
ได้กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
จานวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการสาหรับตาแหน่งครู ประกอบด้วย
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3.2.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูชานาญการและเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ,2, 3 และ4
3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.8 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 นาเสนอ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 1 ราย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 3 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 2 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เดิม)”
“มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด”
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.๑ หนังสือสานักงาน 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 เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
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5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่า
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคาขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีทมี่ ีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผล
การประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นคาขอ
รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ดาเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 1 ราย
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 3 ราย
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 2 ราย
3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ,2 และ 3
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัตผิ ลการประเมินของคณะกรรมการฯ และให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 6 ราย
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์หรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.9 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2)
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 นาเสนอ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาต่าง ๆ
ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 4 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 9 ราย
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 9 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”
“มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด”
2.2 หนังสือสานักงาน 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.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
สถานศึกษา ของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
จานวน 1 คน และข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน จานวน 1 คน
เป็นคณะกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ของคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทุกราย
3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1, 2, 3 และ 4
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จานวน 23 ราย
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.10 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(นางสุนันท์ บัวเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 3 นาเสนอ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้
มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)”
มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด”
2.2 หนังสือสานักงาน 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 เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70”
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 1 ราย
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
และคณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว
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3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 ราย ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.4 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 1 ราย
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 3 )
(นางสุนันท์ บัวเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 3 นาเสนอ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
(กรรมการชุดที่ 2) ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 6 ราย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 2 ราย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 7 ราย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 11 ราย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
2.4.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.4.2 จานวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจานวนคาขอรับการประเมิน โดยกาหนดให้มีจานวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คาขอแต่ละสาขา จานวนกรรมการ/1 คณะ
สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ
(ราย)
1 - 10
6 คน
ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอ จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จานวน 2 คน
11-50
9 คน
ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2 คณะ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง
ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอ จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จานวน 3 คน
ในการประเมินคาขอ 1 ราย กาหนดให้มีกรรมการประเมินจานวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
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2.4.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะ
ประเมิน และต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ หรือเคย
เป็นข้าราชการครูที่รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าระดับ 8
2.4.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กาหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้/สาขาใด
มีจานวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 2.4.2
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) ดาเนินการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจานวน 6 คน/1 คณะ
กรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ คือ จานวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพื้นที่
การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจานวน 9 คน/1 คณะ
กรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ คือ จานวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั้ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2.4.5 การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดทาเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์
เป็นผู้ลงนามในประกาศ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 มติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 6 ราย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แล้ว
3.2 มติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 2 ราย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 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 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 7 ราย
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แล้ว
3.4 มติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 11 ราย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว
3.5 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ,2 ,3 และ 4
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
(กรรมการชุดที่ 2) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 26 ราย
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.12 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(นางสุนันท์ บัวเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 3 นาเสนอ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ของสานักงานเขตพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 7 ราย
1.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 3 ราย
1.3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 33 ราย
1.4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3ลงวันที่ 7เมษายน 2554
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
โดย ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)ของผู้เสนอขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ดังนี้
3.1.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
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3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 7 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 5
ราย อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6 เดือน จานวน 1 ราย และไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน
1 ราย
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 3 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 3 ราย
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 33 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 32 ราย
และไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 1 ราย
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 2 ราย ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6 เดือน
จานวน 2 ราย
3.5 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1, 2, 3 และ 4
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลการการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต จานวน 45 ราย ดังนี้
4.1 อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 40 ราย
4.2 อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6 เดือน จานวน 3 ราย
4.3 ไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 2 ราย
พร้อมให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สาหรับข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการประเมิน
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.13 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(e-Training รุ่นที่ 4)
(นางสุนันท์ บัวเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 3 นาเสนอ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (รุ่น e-Training รุ่นที่ 4)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙
เรื่อง แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.๑ ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ด้านที่ ๓) ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของผู้เสนอขอ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ดังนี้
3.๑.๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
3.๑.๒ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
(๒) ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
(๓) คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
3.๑.๓ การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
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3.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ยื่นคาขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ (รุ่น e-Training รุ่นที่ 4)
ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานแล้ว มีมติให้ผ่านการประเมิน จานวน 2 ราย
3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สมควรพิจารณาอนุมัตผิ ลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 2 ราย
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แล้ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.14 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1, 2 )
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 นาเสนอ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”
“มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด”
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
ได้กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ จานวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ประกอบด้วย
3.2.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูทนี่ อกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
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3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาอนุมัติตง้ั คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 1 ราย
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แล้ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.15 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
(นายมนตรี ช่วยพยุง รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช เขต 1 นาเสนอ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ดารงตาแหน่งครู ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 8 ราย
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และ 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.3 หนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่ อง การ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 8 ราย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
3.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ได้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 จ านวน 3 ราย โดยให้ เ ตรี ย มความพร้ อ มแ ละพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 และวันที่ 22
ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้
3.2.1 ให้ ผู้ที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในตาแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตาแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
3.2.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดาเนินการ ดังนี้
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1) ก.ค.ศ.กาหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็นเวลา 2
ปี รวม 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50
ครั้งที่ 5 – 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ ป ระธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่ว ย และรายงานผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 ทราบ
2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม เสนอต่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป
3.2.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ
ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
3.2.4 กรณีเห็น ว่าครูผู้ ช่ว ยมีผ ลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไปก็ให้
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอานาจตาม
มาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ
3.4 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ประเมินผลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.5 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.1 สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และให้ผู้มี
อานาจ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แก้ ไขเพิ่ม เติ ม สั่ ง แต่ งตั้ ง ข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษา ต าแหน่ง ครูผู้ ช่ ว ย ให้ ดารงต าแหน่ง ครู
ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จานวน 11 ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย
4.2 สมควรพิจารณาอนุมัติปรับปรุงตาแหน่งจาก ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นตาแหน่งครู
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 โดยการ
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติทีประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.16 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ
(นายอานาจ บุญทรง ผอ.สพม. เขต 40 นาเสนอ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ เพื่อติดตามคู่สมรส ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009.4/ว 16
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ส่งคาร้องขอย้าย ราย นางเพ็ญศรี บุญทรง
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอกชีววิทยา กศ.ม. วิชาเอกชีววิทยา ตาแหน่งครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ขอย้ายมา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมและโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เป็นการย้ายกรณีพิเศษ ติดตามคู่สมรส ราย
นายอานาจ บุญทรง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งได้รับคาสั่งย้ายมา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบอัตรากาลังครูโรงเรียน
เพชรพิทยาคม มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน - 8 ตาแหน่ง มีอัตราว่าง 1 ตาแหน่ง คือ
ตาแหน่งเลขที่ 112895 ขั้น 32,060 บาท พิจารณารับย้ายข้าราชการครูดังกล่าว เป็นกรณีพิเศษ
ให้ดารงตาแหน่งเลขที่ดังกล่าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม เนื่องจากซึ่งมีอัตรากาลังครูต่ากว่าที่ ก.ค.ศ. กาหนด
และขาดแคลนครูสอนวิชาชีววิทยา
3.3 อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย
การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ
ราย นางเพ็ญศรี บุญทรง ให้ดารงตาแหน่งครู ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยการผ่านการกลัน่ กรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5.17 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(นายประทาน หาดยาว รองผู้อานวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาเสนอ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการและถือปฏิบัติ โดยกาหนดบทบาทของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายใน 45 วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ในการนี้ คณะกรรมการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบประกาศนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม AOC สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อให้การดาเนินงานรับ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควร
นาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 ดังร่างประกาศฯ ที่แนบ มาพร้อมนี้
2. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดบทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และบทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการดาเนินการจะประกาศแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้
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3.1 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จานวน 15 คน
3.1.2 พิ จ ารณาเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่ผ่าน การเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
3.2 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน
3.2.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
3.3 บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3.3.1 ประกาศแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา
โดยให้ ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาเป็ นผู้ ล งนามในประกาศ ตามที่ ไ ด้รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อปฏิบัติตามนัยประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 25 60
เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี้
4.1 ขอความเห็ น ชอบในร่ างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการรับนั กเรียน สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
4.2 ขออนุมัติเป็นหลักการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ไปดาเนินการออกประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2560 ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 4.1 และข้อ
4.2 โดยผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ร่าง

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
……………………………………
๑. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
ระ เบี ยบ บริ หา รร าช กา ร กร ะท รว งศึ กษ าธิ กา ร พ . ศ . ๒๕ ๔๖ แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ทุ ก ฉ บั บ
ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/๒๕๕๙
เรื่ อ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
เรื่ อง กระจายอานาจการบริ หารและการจั ดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 และประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการรั บนั กเรี ยน สั งกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมแล เสมอภาค
๒.๒ สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๒.๓ ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้ รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

๒.๕ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๖ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๒.๗ ส่งเสริมให้โรงเรียนสนับสนุนการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี้
๒.๗.1 สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียน
ระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับ
นักเรียนของรัฐให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
2.7.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นภายในจั ง หวั ด ร่ ว มกั น และดู แ ล
การรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน
2.7.3 สนับสนุนให้โรงเรียนแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
2.7.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.7.5 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่ อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ
แต่ละโรงเรียน
2.7.6 สนับสนุน ให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไข
ผูกพันกับการเข้าเรียน
2.7.7 ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
๓. วิธีการ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
แนวปฏิบัติการรับนั กเรี ยนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และดาเนินการให้
โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ในแต่ละระดับ
ดังนี้
๓.๑ ชั้นก่อนประถมศึกษา
๓.๑.๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียน
ตามความเหมาะสม
๓.๑.๒ ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดย
ไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกิน
จานวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
๓.๑.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า ๓ ปี เข้าเรียน
๓.๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง

๓.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.๒.๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และ
ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๓.๑ ให้ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส ารวจรายชื่อ
นักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕60 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับ
นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
๓.๓.๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับ
การจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก
๓.๓.๓ ให้โรงเรียนกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจานวนนักเรีย นในเขตพื้นที่
บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องเสนอ
สัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรี ยนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
๓.๓.๔ โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่
เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน เห็ นชอบให้ มีก ารสอบคั ดเลื อกนั กเรี ยน เพื่อยกระดับคุณภาพการจั ด
การศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1
๓.๓.๕ โรงเรี ย นที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น สู ง มี จ านวนผู้ ส มั ค รเกิ น กว่ า จ านวนนั ก เรี ย น
ที่โรงเรียนสามารถรับได้จานวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับ
นักเรียน ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 4๐ โดยวิ ธี ก าร
จับฉลาก ในกรณี มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 4๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน
และนาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการรั บนั ก เรี ย นของโรงเรี ยน โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนน
สอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่

ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๒๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจาตาบล
และโรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับ นักเรียนนอกเขต
พื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60 โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคานวณคะแนน
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
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้รับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการรั บนั ก เรี ย นของโรงเรี ยน โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ๋เข้าเรียน
ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
๔.๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๔.๒) นักเรียนที่มขี ้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
๔.๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๔.๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
๔.๕) นั ก เรี ย นโควตาตามข้ อ ตกลงของโรงเรี ย นคู่ ส หกิ จ หรื อ โรงเรี ย น
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๔.๗) นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอุ ป การะของผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง
ให้ ค ณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเมื่อดาเนินการ
พิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณา
เพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 5
๕) การรั บ นั กเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน สู งให้ รับรอบเดียว ตาม
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียง
กัน
๓.๓.๖ กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
๑) โรงเรี ย นต้ อ งออกข้ อ สอบให้ อ ยู่ ใ นกรอบเนื้ อ หาของหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสาหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทาได้ โดยไม่

จาเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก โดยรวม
กับคะแนน O-NET
๒) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย ความ
โปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กากับและ
ดูแลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
๓.๓.๗ ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งชื่อโรงเรียน
ที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ผู้ปกครองทราบ
๒) นัก เรีย นสามารถเลือ กที่จ ะรายงานตัว เพื่อ สมัค รเรีย นที่โ รงเรีย นที่ไ ด้รับ
การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสาหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่
นักเรียนศึกษาอยู่ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียน และในการสมัครเรียน ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์
จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
๔) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก สามารถ
กลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑) หรือเสนอชื่อให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความเหมาะสม
แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
๓.๔ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้ รั บ เด็ ก พิ ก ารเรี ย นร่ ว มตามความพร้ อ มของโรงเรี ย น ทั้ ง ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ศูน ย์การศึกษาพิเศษ หน่ว ยงานที่จั ดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือ
เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่เ ป็ น ธรรมตามกฎหมาย รวมทั้ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
๓.5 โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
๓.5.1 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๑) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
1.๑) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
สัดส่วน ๒๐ : ๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชัน้ ) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้วมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน ๔๐ : ๖๐
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิด
ห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียน
รองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียน
พิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กีฬา ห้องเรียนพิเศษศิลป์
ภาษา-กีฬา เป็นต้น และให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการโดยให้นับจานวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผน
ชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ นักเรียนต้องนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียน
๔.2 ในกรณีที่นั กเรียนไม่มี ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา
ที่นักเรียนมีอยู่
๔.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕9 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน
O-NET เป็นศูนย์
5. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
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
ให้ โรงเรี ยนรั บนั กเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษอื่น ๆ ห้ องละ 36 คน หากมีความจ าเป็นต้ องรั บเกิ น
ให้รับห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
5.2 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ 40 คน หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อรับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริ การหรือนั กเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กาหนด โดยรั บนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า
ห้องละ 3๐ คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 4๐ คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภท ให้
ชั ด เจน ทั้ ง นี้ ให้ เ สนอส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 อนุ มั ติ ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนด
6. วันและเวลาการรับนักเรียน
6.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละ
โรงเรียนและสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕60
6.๒ ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ 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 โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่ 12 มีนาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 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
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 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
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 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) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 5-20 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ 23 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ 23 เมษายน ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
๓.1) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ
ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ)
รับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล

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
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
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
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ 12 มีนาคม ๒๕60
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕60
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภายในวันที่ 19 เมษายน ๒๕60
(ตามที่โรงเรียนกาหนด)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
6.๓ ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และวันสิ้นสุด
คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60
7. บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
7.๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาและ
คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย (๑) กรรมการ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้อานวยการสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา จ านวนหนึ่ งคน เป็ นรองประธานกรรมการ (๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ดหรือที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จานวนสามคน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวนสี่คน เป็นกรรมการ (๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวนห้าคน เป็นกรรมการ (6) รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ (7) ผู้รับผิดชอบเรื่องการรับนักเรียนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของกรรมการในข้อ (4) และ (๕) ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และกาหนดแนวทางการดาเนินงานและการรายงานผลการ
รับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการ
7.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
7.3 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ภายในจังหวัด
8. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
8.1 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
8.2 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่ว มกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
8.3 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
รับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้

8.4 ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
8.5 ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริ การของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้ อย่าง
เพียงพอ รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓ ของจานวนนักเรียน
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น
8.6 ให้ความเห็นชอบการเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนทั่วไป และควบคุมให้โรงเรียน ที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
8.7 รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
8.8 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
9.๑ ประกาศแนวปฏิ บั ติ การรั บนั กเรี ยน สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕60 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕60 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบั บ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙ เรื่อง
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/
๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามใน
ประกาศตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
9.๒ ประกาศรายละเอีย ดการส่ งเด็กเข้ าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่ อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
9.๓ ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนโดยกาหนดมาตรการดูแล
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษารองรับ
นักเรียนได้ครบทุกคน
9.๔ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
9.๕ ประสานโรงเรี ย นเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
9.๖ ประกาศรายชื่ อโรงเรี ย นในเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษา โรงเรี ยนที่ จั ดตั้งด้ วยวั ตถุ ประสงค์พิ เศษ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
9.๗ ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง

9.๘ ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่กาหนด และให้โรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
9.๙ ควบคุม ดูแล และประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคม
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิ ธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ ปกครอง
นักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
9.10 ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่ส ามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้
10. บทบาทของโรงเรียน
10.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ไ ด้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรี ย นครั้ งนี้ และเป็ น ที่ยอมรั บ ของสาธารณชนในเรื่องหลั กธรรมาภิบาลร่ว มเป็นกรรมการ โดยขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
38/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐ าน พ. ศ. ๒๕๕๐ น โ ย บ า ย ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน แ น ว ป ฏิ บั ติ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
10.๓ ประสานโรงเรี ย นเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อดาเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
10.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
10.๕ ประสานกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนปกติได้
10.๖ ประกาศผลนั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร นั ก เรี ย นที่ ส อบคั ด เลื อ กและคะแนน O-NET
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
10.๗ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
10.๘ ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็ก
ปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง ผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่ องการรับ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕60 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาและมีอานาจในการตัดสินปัญหา
ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กาหนดให้เป็นอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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ระเบียบวาระที่ 5.18 การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2
(นายนิคม เขียวฉ่า ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นาเสนอ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อเท็จจริง
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่จะดาเนินการ
ควบรวมตามแนวทางการบริ หารจั ดการโรงเรียนขนาดเล็ กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
ในภาคเรี ย นที่ 2/2559 ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าเอกสารตามแนวทางการด าเนิ น งานตามระเบี ย บ
กระทรวงศึ กษาธิ การว่ าด้ ว ยการจั ดตั้ ง รวม หรื อเลิ กสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ.2550 เพื่ อเสนอ กศจ.
พิจ ารณาต่อไป ซึ่งโรงเรี ยนจะดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 รวมจานวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย
1.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา จานวน 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 จานวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านภูปูน ไปควบรวมกับ โรงเรียนบ้านวังบาล (โรงเรียนหลัก)
2) โรงเรียนบ้านน้าขอบ ไปควบรวมกับ โรงเรียนบ้านหินฮาว (โรงเรียนหลัก)
3) โรงเรียนบ้านแก่งยาว ไปควบรวมกับ โรงเรียนบ้านวังร่อง (โรงเรียนหลัก)
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทบาทหน้ า ที่ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
“ – ก ากั บ ดู แ ล จั ด ตั้ ง รวม หรื อ เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด”
2.2 ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง รวม หรื อ เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2550 หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา
แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตรวจสอบข้ อ มู ล จั ด ท าแผนการรวมสถานศึ ก ษา และน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย
(1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
(1.1) จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(1.2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
(2.1) จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(2.2) แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน
(2.3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้
มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
3.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 2 ขอหารื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นการ
ดาเนินการ และให้ความเห็นชอบในหลักการดาเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ประเด็น ดังนี้
3.1.1 การเคลื่อนย้ายข้าราชการครู และบุคลากร ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทุกตาแหน่ง ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จะดาเนินการควบรวม ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนหลัก ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป
3.1.2 การเคลื่อนย้ายนักเรียน ให้นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดาเนินการควบรวม
ไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป
3.1.3 การเคลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ / อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ /ทะเบี ย นเอกสารต่ า งๆ ทางการศึ ก ษา
เพื่อนาไปจัดเก็บ และใช้ป ระโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559
เป็นต้นไป
3.1.4 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ดาเนินการ
ควบรวม ทาให้งบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า อาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. ความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
4.1 สมควรเห็ น ชอบในหลั กการในการเคลื่ อนย้าย ข้าราชการครู และบุคลากร ไปปฏิบัติห น้าที่
ณ โรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป
4.2 สมควรเห็ น ชอบในหลั กการในการเคลื่ อนย้ายนักเรียน ให้นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ ก
ที่ดาเนินการควบรวม ไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป
4.3 สมควรเห็นชอบในหลักการในการเคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ทะเบียนเอกสารต่างๆ
ทางการศึกษา เพื่อนาไปจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียน ที่
2/2559 เป็นต้นไป
4.4 สมควรเห็ น ชอบในหลั ก การในการบริ ห ารจั ดการงบประมาณที่ ได้ รั บ จัด สรรจากส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดาเนินการควบรวม
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาเห็ น ชอบ ในหลั ก การตามเสนอ
ข้อ 4.1 – 4.4 โดยผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอหรือไม่ ประการใด
6. มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดให้มีการประชุม กศจ. ครั้งถัดไปในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุม A.O.C. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1

ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวไฉน ผึ่งผาย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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