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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
๖.1 ขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                        

เพื่อใหม้ีวิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้าน ๑, ๒ และ ๓)                    88-98 
  ๖.2 ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหม้ี                               
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เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 1,2)        111-119 

๖.๔ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
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เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ ๓)        124-127 

๖.๖ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัตงิานและเลื่อนให้ข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ                                              128-๑43 
  ๖.๗ ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งคร ู       144-๑61 

๖.๘ ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหนง่ทีม่ีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ต าแหนง่นิติกร  
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๖..๙ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ระดบัช านาญการ  
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๖.๑๐ ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตามผลการคัดเลือก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต ๔๐                                                              ๑82-202 

๖.๑๑ การอนุมัตสิ่งค าร้องขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ไปด ารงต าแหนง่ต่างสงักัด                     203-209 
  ๖.๑๒ ขออนุมัติน ารายช่ือผูส้อบแข่งขันได้ต าแหน่งครผูู้ช่วย ในบัญชีผูส้อบแข่งขันได้                       
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์ ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
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๖.๑๓ การก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง                  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ข้ันพื้นฐาน              216-228                                       

๖.๑๔ การพจิารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง                 229 

รายที่ 1 (ลบั)  
๖.๑๕ การพจิารณารายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง รายที่ 2 (ลบั)  229 

      













































































































































































































































































































































































































































































 ก่อนเริม่การประชุมระเบียบวาระ(ลบั) ระเบียบวาระที่ 6.14  การพิจารณารายงานการด าเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรง รายที่ 1 (ลับ) และ ระเบียบวาระที่ 6.15 การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ราย ที่ 2 (ลับ)  ประธานฯ ไดอ้นุญาตให้เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม (ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ 
และไม่อนุญาตให้ผูท้ี่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม หลงัจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
(รายละเอียดการรายงานนอกเล่ม) โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้   
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์          ประธานกรรมการ 
     (นายพิบูลย์  หตัถกิจโกศล) 
 2. ศึกษาธิการภาค 17       รองประธานกรรมการ 
     (นางสาวอาจารี  สวนปลิก นิติกรช านาญการพิเศษ  ผู้รับมอบอ านาจจากศึกษาธิการภาค 17) 
 3. ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั          กรรมการ 
               (นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดัเพชรบูรณ์)   
 4. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        กรรมการ 
    (นายสหรัฐ  สีมานนท์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ 
     ผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์)   
 5. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             กรรมการ 
     (นายดเิรก  ต่ายเมือง) 
 6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                กรรมการ 
     (นางอัจฉรา  สระวาสี)                    
 7. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        กรรมการ 
     (นายบัณฑิต  ครุฑางคะ) 
 8. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
     (นายวฒุิชัย  โรจน์ทิพยรัก)  
 9. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         กรรมการ 
              (ผูช้่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสขุ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์)  
 10. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
               (นายพิสษิฐ์  วฒันวิทูกูร)  
 11. นายวิศลัย ์ โฆษติานนท ์      กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 12. นายก าพล  วันทา       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 13. นายสมาน  ปางวชัรากร      กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ  
 14. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์             กรรมการและเลขานุการ 
       (ว่าที่พันตรีประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจงัหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบูรณ์)) 
 15. ข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบูรณ์          ผู้ช่วยเลขานุการ 
                 (นางสายชล  สงัขพันธ์ ปฏิบตัิหน้าที ่ผอ.กลุ่มอ านวยการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายอวยชัย  ทองหาร   นิติกรช านาญการพเิศษ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 2. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร   นิติกรช านาญการพเิศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
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