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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
(นางอัจฉรา สระวาสี)
2. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
3. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายวุฒิชยั โรจน์ทิพยรัก)

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอานาจ บุญทรง
2. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์
3. นางขวัญนภา จันทร์ดี
4. นายมนตรี ช่วยพยุง
5. นางสาวนงนุช ลาคา
6. นางสุนันท์ บัวเทศ
7. นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว
8. นางพรหมภัสสร อยู่พืช
9. นายอวยชัย ทองหาร
10. นางสาวมาลินี วงศ์คาลือ
11. นางชาลิตา กระต่ายทอง
12. นายพสกร ทวีทรัพย์
13. นายรัฐเขต พานิช
๑4. นางแพรวพรรณ แก้วยม
15. นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
๑6. นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
17. นางเบญจมาศ ทองจา
18. นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ
19. นายศุภชัย รัววิชา
20. นางสาวกัญญาภัค จันทา

ผู้อานวยการ สพป.พช.1
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.1
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.2
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พช.3
นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล สพป. พช.2
นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.๒
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พช.3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.40
นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี้แจงและนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จานวน
20 คน เข้าร่วมประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖2
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านแล้วในรูปแบบของ QR-Code ขอได้
โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 ระเบียบ
วาระที่ 3, 4 ,๕ และ ๖ ดังนี้

๓
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

3.1

ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

1) เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2562) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต
2) เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของ
ข้าราชการที่มีคาสั่งรับย้าย/รับเปลี่ยนตาแหน่ง
ภายหลังวันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้น
สังกัดอยู่เดิม หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการรายนั้นสังกัด
3) อนุมัติเป็นหลักการ ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง 4 เขต พิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการให้เกิดความ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป หรือกรณีทมี่ ีการสั่งเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ จากสานักงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.เกี่ยวกับการ
ดาเนินการเลื่อนเงินเดือนและหรือปรับอัตรา
เงินเดือน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ดาเนินการตามข้อสั่งการนั้น

3.2

ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจาปี 2561

4.1

แนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์
ในพื้นที่สถานศึกษาที่ถูกยุบ/เลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ รับทราบ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการ
สถานศึกษา

4.2

มีความเห็นพ้องต้องกันกับความเห็นของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ ดังนี้
1) อนุมัตใิ ห้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ราย นายณัฐ
เลื่อนยศ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
2) กรณีตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านทับเบิกร่วมใจที่ว่างลง ขอให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไปดาเนินการจัดทาประกาศตาม
หลักเกณฑ์ และแนวทางที่กาหนด
รับทราบ

๔
ระเบียบวาระ

เรื่อง

4.3

การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ (ประเมิน
ด้าน ๑, ๒ และ ๓)

6.1

6.2

6.3

6.4

ขออนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทย
ฐานะชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒
และ ๓)
ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

ขออนุมัติใช้ตาแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(ผู้อานวยการกลุ่ม) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1

มติที่ประชุม

รับทราบ
อนุมัติตง้ั คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่
1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่
3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 ราย
อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จานวน 3 ราย
๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)
ดังนี้
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 3 ราย
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 7 ราย
๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 จานวน 3 ราย เลื่อนวิทยฐานะ
จากวิทยฐานะชานาญการ เป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)
อนุ มัติให้ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบู รณ์ เขต 1 ใช้ตาแหน่งว่างข้าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการ ระดั บช านาญการ
พิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ) สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1
ตามเสนอ

๕
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

6.5

ขออนุมัติรับย้าย / รับโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาแหน่ง
บุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) และข้าราชการทหาร เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภท
วิชาการ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ขออนุมัติใช้ตาแหน่งว่างตาแหน่ง
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา๓๘ค.(๒) เพื่อประกาศคัดเลือก
บุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๒

1) อนุมัติรับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 จานวน 3 อัตรา
2) ให้ ข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น การ โดยขอให้
ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด ด้วยความ
ถูกต้อง และโปร่งใส

6.6

6.7

6.8

พิจารณาร่างปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(1) ตาแหน่งศึกษานิเทศก์

อนุ มัติให้ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศตาแหน่งว่างทั้ง 6 ตาแหน่ง
เพื่อรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ เพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ งบุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ และ
กรณีมีตาแหน่งว่างภายหลังจากการรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
อนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรม
การศึกษาธิการจังหวัดกาหนด หรือใช้บัญชีรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ (แล้วแต่กรณี) ตามที่เสนอ
คณะกรรมการ กศจ. เพชรบูรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
บางประการเพิ่มเติมตามที่ให้ข้อเสนอแนะ และนาเข้าที่
ประชุม กศจ. เพื่อพิจารณาต่อไป
เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม
องค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามที่เสนอ

๖
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

6.9

ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูช่วยปฏิบัติ
ราชการในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน
อัตรากาลังข้าราชการครูกรณีเจ็บป่วยมี
ปัญหาสุขภาพ

อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ราย นายพีรพงศ์ ศรีชมภู
ครู
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ โรงเรียน
บ้านโนนทอง อาเภอหล่มสัก ต่อไปอีก 1 ปี (ถึงวันที่
23 เมษายน 2563)

เรื่องอื่นๆ

1. รายงานความคืบหน้าการฟ้องคดี ครูโรงเรียนบ้าน
ปากน้า
2. ตามที่มีการประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
24 เมษายน 2562 ได้มีมติในระเบียบวาระที่ 6.14
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ขอระงับย้าย (ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน) โดยไม่อนุมัติ
ให้ระงับการย้าย และให้เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติ
ราชการตามคาสั่ง และหากผู้ยื่นคาร้องมีความประสงค์
จะขอช่วยราชการ ให้ยื่นหนังสือผ่านต้นสังกัดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด นั้น ประธานที่ประชุม
ฯ ได้สั่งการให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา และ
รายงานผลให้ กศจ. ทราบต่อไป

7

มติที่ประชุม : ได้พิจารณาแล้วและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖2

๗
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบรายละเอียดปรับปรุงเกณฑ์
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดทาประกาศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อ 10)
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข้อ 10)
2.3 ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 10
และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 10 และข้อ 10.2
สาระสาคัญ ดังนี้
“การย้ ายผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ าย ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การ
รักษาวินั ยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ
กศจ.เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดทาเป็นประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”
3.2 ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัด ทาประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อใช้
ในการดาเนิ นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจาปี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยความเห็นขอบของ กศจ.
เพชรบูรณ์ในการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่ละเขตได้จัดทาเป็นประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น เนื่องจากรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพฯ ดังกล่าวรายละเอียดบางข้อมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นปัจจุบัน ควรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันเนื่องจากองค์ประกอบข้อ 3.5 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชา
5 กลุ่มสาระวิชา ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 4 กลุ่มสาระวิชา

๘
3.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปรับปรุงเกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งให้จัดทาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 ตามมติที่ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบบางประการ คณะกรรมการฯ ทั้ง 4 เขต ได้ประชุม
พิจารณาแก้ไของค์ประกอบตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา และองค์ประกอบที่ 2 ความรู้ความ
สามารถในการพัฒนาสถานศึกษา รายละเอียดแนบท้าย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้เกณฑ์รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึ กษา ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1,2,3 และ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแนวทางเดียวกัน สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บ ริหารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต เพื่อใช้ในการดาเนินการย้ายผู้บริห าร
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป รายละเอียดดังแนบ
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างรายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริ หารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อใช้ในการดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว รับทราบร่างรายละเอียดองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพฯ ตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตนากลับไปรับฟังความ
คิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและสรุปรายงานให้ทราบในคราวถัดไป และเห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ เพื่อทราบและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป
7. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหรือให้ ข้อเสนอแนะการ
ดาเนินการ ตามข้อ 6 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ไปปรับปรุงกรอบการพิจารณาการประเมินด้านความรู้ความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศาโดยทางลับ โดยให้
กลุ่มผู้ประเมินประกอบด้วย ครูผู้สอน จานวน 3 ท่าน , ผูน้ าชุมชุนที่ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น อสม. , ผู้นา
สตรีหมู่บ้าน , ผู้แทนผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษานากลับไปรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย และ
นาเสนอรายงาน กศจ.เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป

๙
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.1 รับทราบมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้ ว ย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ จ้ งประกาศคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภ าค เรื่อง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค เกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) กรณีพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ กษาของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ใหม่ และให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามปฏิทินกาหนดเวลา ดังนี้
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นาเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหม่
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักการ
และวิธีการที่ได้กาหนดไว้เดิม
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 8 กรกฎาคม 2562 ให้ กศจ.ดาเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน กศจ. มายังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นาเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ทุกจังหวัดที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค นาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคาสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน กศจ.
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งคาสั่งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๔.2 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าป ระถมศึ ก ษ าเพ ชรบู รณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3
มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับการสนั บสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น จากองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เห็นชอบเป็น
หลักการสาหรับสถานศึกษา ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ภายหลังการ
ประชุมครั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 พิ จ ารณาเสนอโครงการเพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรทางการศึ ก ษาจาก
หน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการศึก ษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุม
ครั้งต่อไปนั้น
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แจ้งว่ามีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอื่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม หลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบู รณ์ ในคราวประชุม ครั้ งที่ 2/2562 เมื่อวัน ที่ 25 กุม ภาพั น ธ์ 2562 จานวน 25แห่ ง รวมจานวนเงิน
งบประมาณ 28,603,600 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1

บ้านยาวี-ห้วยโป่ง

2

บ้านห้วยสะแก

3

บ้านซับเปิบ

4

บ้านถ้าน้าบัง

5

บ้านตะกุดจั่น

6

บ้านคลองน้าคัน

7

บ้านสักแห้ง

โครงการระบบการเรียนการสอนภาพเสมือนจริง
นวัตกรรมใหม่สาหรับห้องเรียน 4.0
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
โครงการระบบการเรียนการสอนภาพเสมือนจริง
นวัตกรรมใหม่สาหรับห้องเรียน 4.0
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่
สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล

งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน
2,000,000
495,000
2,000,000
495,000
495,000
297,000
297,000
495,000

หมายเหตุ

๑๑
ที่
8
9

โรงเรียน

โครงการ

บ้านขมวด

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
บ้านสามแยก
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วังชมภู
สู่สากล
รวมเงินงบประมาณ(เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1

บ้านซับบอน

2

บ้านตะกุดงาม

3
4

อนุบาลบึงสามพัน
(ซับสมอทอด)
อนุบาลหนองไผ่

5

บ้านห้วยทราย

6

บ้านบึงนาจาน

7
8

อนุบาลศรีเทพ
(สว่างวัฒนา)
บ้านโคกรังน้อย

9

บ้านเนินถาวร

10 บ้านเนินสะอาด
11 บ้านท่าด้วง
12 บ้านวังขอน
13 บ้านนาไร่เดียว

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด

งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน
495,000

หมายเหตุ

495,000
7,564,000
งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน
297,000
297,000
1,852,000
1,853,200
1,476,600
1,544,000
1,854,500
1,541,900
1,542,100
1,550,300
1,542,100
1.541,900
1,543,200

หมายเหตุ

๑๒
ที่

โรงเรียน

โครงการ

14 บ้านหนองบัว

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
รวมเงินงบประมาณ(สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1
2

วิทยานุกูลนารี

โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
จากพลังงานสะอาด
บึงสามพันวิทยาคม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสะเต็มศึกษา
รวมเงินงบประมาณ(สองล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน
1,542,100

หมายเหตุ

18,436,000
งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน
1,909,100

หมายเหตุ

199,500
2,108,600

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่
โรงเรียน
โครงการ
1

บ้านโนนตูม

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สู่สากล
รวมเงินงบประมาณ(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน
495,000

หมายเหตุ

495,000

โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบและเห็นชอบโครงการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4

คราวประชุมเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
มิถุนายน 2562 (ปัจจุบัน)
รวม

จานวนเงิน(บาท)
33,244,300
17,651,300
2,692,000
28,603,600
82,191,200

ทั้ งนี้ ได้ น าเรี ย นคณะอนุ ก รรมการ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา ทราบในคราวประชุ ม ครั้ งที่
4/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๓
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ซึ่งการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว
จึงขอรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนทั่วไป
ระดับชั้น
ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ)
ชั้นอนุบาล 2 ( 4 ขวบ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแข่งขันสูง

แผนการรับนักเรียน
ห้อง
คน
24
720
141
4,230
151
6,040
53
2,120
แผนห้องปกติ

รับจริง

ระดับชั้น
ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 180
6
180
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 240
6
240

รับจริง
ห้อง
22
139
146
53
แผนห้องเรียน
พิเศษ
ห้อง นักเรียน
1
25
1
30

คน
213
1,486
2,105
912
รับจริง
ห้อง
1
1

นักเรียน
24
30

2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระดับชั้น
ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ)
ชั้นอนุบาล 2 ( 4 ขวบ)
ชั้นอนุบาล 3 ( 5 ขวบ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการรับนักเรียน
ห้อง
คน
54
1,620
104
3,120
18
540
152
6,080
61
2,440
13
520

รับจริง
ห้อง
30
48
4
69
32
7

คน
284
482
29
855
511
132

3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับชั้น
ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ)
ชั้นอนุบาล 2 ( 4 ขวบ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการรับนักเรียน
ห้อง
คน
85
2,550
117
3,510
206
8,240
76
3,040
1
40

รับจริง
ห้อง
73
100
182
71
1

คน
551
1,225
2,636
1,312
10

๑๔
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการรับนักเรียน
ห้อง
คน
136
5,406
139
5,520

ห้อง
123
122

คน
4,137
3,836

15
12

15
14

458
397

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

514
412

รับจริง

๑๕
ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการ
ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
นั้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานความคืบหน้าเรื่องหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่ อวัน ที่ 22
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม และฝากให้ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ติ ด ตามป ระเมิ น ผลหลั ง การประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รไป แล้ ว
ว่าประสบปัญหาหรือต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดหรือไม่อย่างไร และอยากให้หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมไปถึง
โรงเรียนในส่วนของท้องถิ่นด้วย
2. คณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์ ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 12/2561 เมื่ อ วั น ที่ 20
ธัน วาคม 2561 มีมติเห็ นชอบร่างประกาศใช้หลั กสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต รการส่ ง เสริ ม วิ นั ย จราจรของผู้ เ รี ย นในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
ระดับ จังหวัด/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน/สถานศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเสนอ
3. คณะทางานการจัดทาร่างหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่จะ
ทดลองน าร่ องใช้ ห ลั กสู ตรการส่ งเสริ มวิ นั ย จราจรของผู้ เรียนในจั งหวัดเพชรบู รณ์ จ านวน 12 แห่ ง เพื่ อติ ดตาม
ประเมิ นผล แ ล ะ วิเ ค ราะ ห ์ข ้อ ด ีข ้อ เส ีย ข อ งห ล ัก ส ูต ร เพื ่อ ให้ หลั กสู ตรมี ความถู กต้ องและสมบู รณ์
มากที่สุดก่อนที่จะให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2) โรงเรียนบ้าน กม. 2 อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3) โรงเรียนบ้านกกโอ อาเภอหล่มสัก สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
4) โรงเรียนบ้านหนองบัว อาเภอหล่มสัก สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
5) โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ อาเภอหนองไผ่ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6) โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ อาเภอบึงสามพัน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
7) โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อาเภอหนองไผ่ สังกัด สพม.40
8) โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อาเภอหล่มเก่า สังกัด สพม.40
9) โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อาเภอหนองไผ่ สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10) โรงเรียนเมตตาวิทยา อาเภอหล่มสัก สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต ร
การส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการส่งเสริมวินัย
จราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
5. ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ได้ ด าเนิ นการประชุ มชี้ แจงคณะกรรมการติ ดตามการใช้
หลักสูตรฯ และสถานศึกษาที่จะทดลองนาร่องใช้หลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

๑๖
1) รั บ ทราบการทดลองน าร่ อ งใช้ ห ลั ก สู ต รส่ งเสริ ม วิ นั ย จราจรของผู้ เรี ย นในจั งหวั ด เพชรบู รณ์
ของสถานศึกษา จานวน 12 แห่ง
2) มี ม ติ ให้ ส ถานศึ กษาดั งกล่ าวน าหลั กสู ต รส่ งเสริ ม วินั ย จราจรของผู้ เรีย นในจั งหวั ด เพชรบู รณ์
ไปบรรจุ ในหลั กสู ตรสถานศึกษา และปรั บ หรือเพิ่ มในโครงสร้างเวลาเรียน เป็นรายวิชาเพิ่ มเติม ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ยกเว้น โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ที่จะนาไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา และปรับหรือเพิ่ม
ในโครงสร้างเวลาเรียน เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3) มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขาฯ จั ด ท าหนั งสื อ แจ้ งมติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ส ถานศึ กษาน าร่อ งทุ กแห่ งทราบ
พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนวิทยากรและการสนับสนุนด้านอื่น ๆ แก่สถานศึกษาที่จะทดลอง
นาร่องใช้หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจร
4) มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขาฯ น าหลั ก สู ต รส่ งเสริ ม วิ นั ย จราจรของผู้ เรี ย นในจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์
ไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
5) เมื่ อ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาจบหลั ก สู ต รส่ งเสริ มวิ นั ย จราจรของผู้ เรี ยนในจั งหวั ดเพชรบู รณ์ แล้ ว
ให้สถานศึกษาจัดทาใบประกาศ/วุฒิ บั ตร ให้แก่นักเรียนและครูผู้ส อน โดยเสนอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงนาม
6) เมื่อจบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการนาหลักสูตรส่งเสริม
วินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปใช้ โดยให้สถานศึกษามอบหมายผู้ที่เข้าร่วมประชุมคนเดิม เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้เชิญประชุมต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบและให้รายงานผลหลังการทดลองใช้หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบด้วย

๑๗
ระเบียบวาระที่ 4.5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยแนวปฏิบัติการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ 6.2 กาหนดให้ ส่ ว นราชการระดับ จังหวัด สั งกั ดส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
สานั กงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ ต้องนารายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จานวน 10 คน ดังนี้
๑. สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) นางสาวพร้อมดี นาขุนทด
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี
2) นางสาวอริษา บุญเทพ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์
3) นางสาวชลนิภา ถุงแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์
4) นางสาวสุดารัตน์ ทับจั่น
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อ.ชนแดน
5) นางสาวกนกวรรณ ด้วงเทื้อะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) นางสาวปวัณรัตน์ คงแพง
ชั้น ม.4 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม.40
2) นางสาวศิรินธร เพียรสอน
ชั้น ม.4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.40
3) นางสาวพัชรมัย พ่วงโพธิ์
ชั้น ม.4 โรงเรียนบ้านดงน้าเดื่อ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
4) เด็กหญิงมณีรัตน์ ผลจันทร์
ชั้น ม.4 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม.40
5) นายธนภัทร ล้อมแพน
ชั้น ม.4 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม.40
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้แจ้งสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบด้วย

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔.6 รายงานผลการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ขอรายงานผลการน าร่ อ งการขั บ เคลื่ อ น โครงการ
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งได้
กาหนดให้มีการนาร่องโครงการดังกล่าวในพื้นที่ตาบลบ้านกลาง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
และเมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการ
ศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับตาบลบ้านกลางเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ตาบลบ้านกลาง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนาผลการ
สารวจจานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น มาทบทวน และแยกประเภทตามสภาพปัญหาของ
เด็กแต่ละรายและระดมความคิดช่วยแก้ไข้ปัญหาให้เด็กได้เข้าเรียนตามศักยภาพของตนเอง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร เพิ่ ม โอ ก า ส ก า ร เข้ า ถึ งก าร ศึ ก ษ า ข อ งเด็ ก ด้ อ ย โอ ก า ส
เด็ ก ออกกลางคั น และเด็ ก ตกหล่ น ในรู ป แบบที่ เหมาะสม ระดั บ ตาบลบ้ านกลาง ได้ ล งพื้ น ที่ ส ารวจจา นวนเด็ ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในพื้นที่ตาบลบ้านกลางจานวน 62 คน โดยแยกประเภทและสภาพ
ปัญหาของเด็ก ดังนี้
สภาพปัญหาเด็ก
1. เด็กพิการ

จานวน (คน)
6

2. เด็กที่ต้องการเรียน กศน.
3. เด็กที่เข้าเรียน กศน.แล้ว
4. เด็กที่ต้องการเรียนอาชีวศึกษา
5. เด็กที่ไม่ต้องการเรียน

9
11
1
25

6. เด็กยากจน
7. ไม่มีตัวตน
8. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
9. จบปวช.
10. กาลังเรียน ปวช.

1
6
2
1
1

หมายเหตุ
ด้านร่างกาย 2 คน
ด้านสมอง 4 คน
เข้าเรียนปีการศึกษา 2562
1. ประกอบอาชีพส่วนตัว
2. มีครอบครัวแล้ว
3. ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จัดทา MOU และ/หรือ
Model การแก้ไขปัญ หาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่ น ในรูปแบบที่
เหมาะสม และรายงานความความคืบหน้าการดาเนินงานให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๔.7 รับทราบผลการดาเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ได้ดาเนินการ
ออกคาสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๐
ระเบียบวาระที่ ๔.8

รับทราบการกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. อนุมัติกาหนดตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ต่าง ๆ ที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยนาตาแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปกาหนดเป็นตาแหน่งดังกล่าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ,เขต 3 และมัธยมเขต 40 มีตาแหน่ง
ว่างจากกรณีดังกล่าว และ ก.ค.ศ. อนุมัติให้นาไปกาหนดใหม่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๑
ระเบียบวาระที่ 4.9

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 จึงให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด รายละเอียดตามหนังสื อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3944 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นั้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการสารวจตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและกาชั บ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้อ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีการที่ ก าหนด มี ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) จัดทารายละเอียดและนาเสนอ
กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวถัดไป

๒๒
ระเบียบวาระที่ 4.10 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 16 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารหลังใหม่)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ประธานแจ้งนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามแผนขั้นตอนดาเนินการโครงการ
อาหารกลางวันของนักเรียน ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนภายใน 7 วัน
1.1 โรงเรียนเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้ข้อมูลนักเรียนของภาคเรียน
ที่ผ่านมา
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร และจัดทาบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียน
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน
1.4 โรงเรียนขอปรับปรุงยอดนักเรียนตามฐานข้อมูลการรับนักเรียนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ
วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม
(ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม)
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม
(ปิดภาคเรียน 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม)
ภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน
1.5 ในกรณี มีจานวนนักเรียนเพิ่มหรือลด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บันทึกข้อตกลงกับโรงเรียน
โดยโรงเรียนแนบเอกสารขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. แบบโครงการขอรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
2. แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
3. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
4. แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
(ให้ส่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน)
ในการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 200 วัน ต่อปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในวันเปิดภาคเรียนของ
ทุกโรงเรียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไปกาหนดแนวทาง จานวน
วันขอรับเงินอุดหนุน และแผนการดาเนินงาน และทาหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุม /แนวทาง/แผนการดาเนินงาน
ไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมกับรายงานให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป

๒๓
ระเบียบวาระที่ 4.11 การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์
ครัง้ ที่ 16 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารหลังใหม่)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประธานแจ้งนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. ให้โรงเรียนแจ้งจานวนนักเรียน โดยใช้ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก่อนเปิดภาคเรียน ภายใน 7 วัน
วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม
(ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม)
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม
(ปิดภาคเรียน 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม)
ภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาสัญญากับทางผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องนาส่งนม
โรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียน การทาสัญญาแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ระยะเวลา 100 วัน และช่วงปิดภาคเรียน
ระยะเวลา 30 วัน รวม ระยะเวลา 130 วัน
3. ปศุสัตว์ กากับ ติดตาม คุณภาพของนม และการเก็บรักษานมภายในโรงเรียน
ในการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับติดตาม
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมในวันเปิดภาคเรียนของทุกโรงเรียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไปกาหนดแนวทาง จานวน
วันขอรับเงินอุดหนุน และแผนการดาเนินงาน และทาหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุม /แนวทาง/แผนการดาเนินงาน
ไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมกับรายงานให้ กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบต่อไป

๒๔
ระเบียบวาระที่ 4.12 แนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 ให้สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ดาเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ข อใช้
ประโยชน์ ในพื้น ที่โรงเรีย น เพื่ อหารื อ เกี่ยวกับแนวทางการส่ งคืน และการขอใช้ประโยชน์ ในพื้ นที่โรงเรียนที่ ถูกเลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นัน้
ส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ ได้ ด าเนิ นการจัดประชุ ม ผู้ ที่ เกี่ยวข้ อง และหน่ วยงานที่ ข อใช้
ประโยชน์ในพื้นที่สถานศึกษาที่ถูกเลิก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
1, 2, 3 สานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานศึกษาที่ถูกเลิก เพื่อหารือ
เกี่ ยวกั บแนวทางการส่ งคื นและการขอใช้ ประโยชน์ ในพื้ น ที่ โรงเรี ย นที่ ถู ก เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อ วั น ที่ 3
พฤษภาคม 2562 ซึ่ งที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนวทางการส่ งคื นและการขอใช้ ประโยชน์ ในพื้ น ที่ โ รงเรี ย นที่ ถู ก เลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
“หากมีโรงเรียนที่ถูกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใด ที่ยังไม่มีหน่วยงานอื่นขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในท้ องที่ นั้ น ขอใช้ ป ระโยชน์ ในพื้ นที่ โรงเรี ยนแห่ ง นั้ น โดยให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นทีโ่ รงเรียน ในคราวเดียวกัน”
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุวาระเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนที่
ถูกเลิ กสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน เข้าที่ป ระชุมผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจังหวัดเพชรบู รณ์ ประจาเดือน
มิถุนายน 2562
2. มอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
สถานศึกษาที่ถูกเลิก ที่จะส่งคืนให้ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ทราบ เพื่อธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ขอใช้พื้นที่ต่อไป เพื่อจะได้มีผู้ดูแลและใช้ประโยชน์
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเรียนว่าสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นา
เรื่อง แนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนที่ถูกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อผู้ บริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2562 โดยน าเสนอแนวทางการส่งคืนและการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โรงเรียนที่ถูกเลิกสถานศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ที่ป ระชุมมีมติเห็ น ชอบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความ
ประสงค์ขอใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนที่ถูกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ขอใช้อาคารไปด้วยในคราวเดียวกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๒๕
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ดาเนินการดังนี้
1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ และ การส่งคืนพื้นที่ ของสถานศึกษาที่เลิก ให้ กศจ.ทราบทุกเดือน
2. มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ กรณีสถานศึกษาที่เลิก โดยให้ บรรจุ
เป็นวาระประชุมในการประชุมผู้อานวยการสถานศึกษาประจาเดือนด้วย
3. สถานศึกษาที่เลิ กและยังไม่มีผู้ขอใช้ประโยชน์ ขอให้ บรรจุเป็นวาระการประชุมของจังหวัดเพชรบูรณ์
วาระยามเช้า "Morning brife" ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ดังนี้
- เดือนกรกฎาคม 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
- เดือนสิงหาคม 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
- เดือนกันยายน 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

๒๖
ระเบียบวาระที่ 4.13 การจัดงาน“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กาหนดให้มีการจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส
ให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ดังนี้
1. นานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยให้บรรจุกิจกรรมดังกล่าว ไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. มอบหมายให้โรงเรียนที่มีนักเรียนไร้สัญชาติ นานักเรียนไร้สัญชาติเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องการให้
สัญชาติชาวเขา และการแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติ
3. เชิญผู้อานวยการโรงเรียนทุกแห่งที่นานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมพร้อมกันเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจในการเดินทาง
4. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความต้องการถังบรรจุน้า ขนาด 8000 ลิตร จานวน 50 แห่ง
โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
กาหนดสัดส่วนจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม เรียบร้อยแล้วดังนี้
วัน เดือน ปี
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจรรม
6 สิงหาคม 2562 1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเช้า (พิธีเปิด)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
09.00-12.00 น. - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
6 สิงหาคม 2562 1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคบ่าย
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
13.00-15.30 น. - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
600
300
500
300
200
300
100
2,300
600
300
500
300
200
300
2,200
4,400

๒๗
วัน เดือน ปี
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจรรม
7 สิงหาคม 2562 1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเช้า
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
09.00-12.00 น. - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จานวน (คน)

รวม
7 สิงหาคม 2562 1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคบ่าย
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
13.00-15.30 น. - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น
วัน เดือน ปี
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจรรม
8 สิงหาคม 2562 1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเช้า
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
09.00-12.00 น. - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

600
300
500
300
200
300
2,200
600
300
500
300
200
300
2,200
4,400
จานวน (คน)

รวม

600
300
500
300
200
300
2,200

รวม
รวมทั้งสิ้น

600
300
500
300
200
300
2,200
4,400

8 สิงหาคม 2562 1. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคบ่าย
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
13.00-15.30 น. - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๘
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์”
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงาน
ขอส่งจานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัด
เพชรบูรณ์” ดังนี้
วัน เดือน ปี
ชื่อโรงเรียน
จานวน (คน)
การเดินทาง
ระยะทางจาก หมายเหตุ
ที่เข้าร่วม
(เช่น รถของยนต์
โรงเรียนถึง
นักเรียน ครู/
กิจกรรม
ผู้ดูแล ของทางราชการ สถานที่จัดงาน
หรือรถรับจ้างเหมา)
(กม.)
6 สิงหาคม 2562
ภาคเช้า
09.00–15.30 น.

6 สิงหาคม 2562
ภาคบ่าย
13.00-15.30 น.

7 สิงหาคม 2562
ภาคเช้า
09.00–15.30 น.

7 สิงหาคม 2562
ภาคบ่าย
13.00-15.30 น.

8 สิงหาคม 2562
ภาคเช้า
09.00–15.30 น.

8 สิงหาคม 2562
ภาคบ่าย
13.00-15.30 น.

หมายเหตุ

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไปยัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ edudevpbn@gmail.com

๒๙
รายชื่อโรงเรียนที่มีความต้องการถังน้าไฟเบอร์กลาส 8,000 ลิตร
จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โรงเรียน
เมืองเพชรบูรณ์
บ้านวังโค้ง
ตาดหมอกวิทยา
บ้านซับเจริญ
บ้านวังรวก
บ้านเขาชะโงก
บ้านลาดแค
บ้านดงลาน
บ้านอมกง
บ้านตะเบาะ
บ้าน กม.2
สายสมร
บ้านโนนตูม
บ้านทับเบิกร่วมใจ
บ้านดอยน้าเพียงดิน
บ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้าน
กกกล้วยนวน
บ้านน้าพุ
บ้านหนองแม่นา
ธรรมนูญกองช่างวิทยา
อนุบาลน้าหนาว
บ้านวังยาว
หน้าศูนย์เครื่องมือกล
บ้านวังร่อง
บ้านซาภู
บ้านนายาว

อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน
วังโป่ง
หล่มเก่า
หล่มเก่า

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

หล่มเก่า
หล่มสัก
เขาค้อ
เขาค้อ
น้าหนาว
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
เขาค้อ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

หมายเหตุ

๓๐
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

โรงเรียน
บ้านบ่อไทย
บ้านวังไลย์
บ้านโคกสาราญ
บ้านหนองบัว
บ้านกลาง
บ้านสระแก้ว
บ้านซับตะแบก
บ้านเนินถาวร
บ้านท่าด้วง
บ้านศรีมงคล
บ้านไร่ตาพุฒ
บ้านซับหินเพลิง
บ้านไร่เหนือ
วังโป่งพิทยาคม
ท่าด้วงพิทยาคม
ดงขุยวิทยาคม
ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
น้าร้อนวิทยาคม
วังโป่งศึกษา
ติ้ววิทยาคม
เพชรบูรณ์วิทยา
เนินพิทยาคม
โคกปรงวิทยาคม
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
พัชรพิทยาคม

อาเภอ
หนองไผ่
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
หนองไผ่
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
หนองไผ่
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
หนองไผ่
วังโป่ง
หนองไผ่
ชนแดน
เขาค้อ
วิเชียรบุรี
วังโป่ง
หล่มสัก
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
เมืองเพชรบูรณ์

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40

หมายเหตุ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้การเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์" ของนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้งบประมาณจากสถานศึกษาต้นสังกัด
และจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้

๓๑
ระเบียบวาระที่ 4.14 โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโนโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดเพชรบูรณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา
เรียนรู้แนวพระราชดาริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าเชิงนิเวศ คือ ปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ
และประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้และมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ จานวน 6,810 ต้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึง ขอร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชน
ในพื้น ที่ดาเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนตาดหมอกวิทยา และให้สถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 612 แห่ง ร่วมกันปลูกและอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ แห่งละไม่น้อยกว่า 10
ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้
มีพื้นที่ สีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยการปลูกต้นไม้รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมให้
เจริญเติบโต
ทั้งนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระงานของจังหวัดในการดาเนินงาน
เพื่อประสานภาพรวมของจังหวัดและขอนาเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2562 เพื่อแจ้งทุกภาคส่วนทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบและเชิญชวนคณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านเข้าร่วม และประสานสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดาเนินการลงทะเบียนต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวด้วย

๓๒
ระเบียบวาระที่ 4.15 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้ วย ส านั กงานลู กเสื อแห่ งชาติ ก าหนดจั ดงานชุ มนุ มลู กเสื อส ารองแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๑ (ครบรอบ
๖๑ ปี ลูกเสือสารองแห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสารอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมลูกเสือ
สารองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ
เพื ่อ ให้ก ารจัด งานชุม นุม ลูก เสือ สารองแห่ง ชาติค รั้ง ที่ ๑ (ครบรอบ ๖๑ ปี ลูก เสือ ส ารองแห่ง
ประเทศไทย) เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยและส่ง เสริม ภาพลัก ษณ์กิจ การลูก เสือ ออกสู่ส ายตาประชาชนอย่า ง
กว้างขวาง สานักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
๑. เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
สิงหาคม ๒๕๖๒ สาหรับสถานที่จัดงานแล้วแต่งจังหวัดจะเป็นผู้กาหนด
๒. สานักงานลูกเสือแห่งชาติยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยขอให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดส่งสาเนาหน้าบัญชีเงินฝาของหน่วยงานมาเพื่อสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ จะได้ดาเนินการโอนเงินดังกล่าวให้ พร้อมทั้งขอให้ส่งใบเสร็จกลับไปยังสานักงานลูกเสือแห่งชาติด้วย
๓. รายงานผลการดาเนินงานพร้อมภาพถ่ายไปยั งสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สภาลูกเสือไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสอันควรต่อไป
๔. เชิญชวนลูกเสือสารอง และบุคลากรทางการลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดย
พร้อมเพรียงกัน และออกบาเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะลูกเสือ
แห่งชาติ
ทั้งนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการจัดงาน ระหว่าง
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม
จานวน 1,103 คน และขอเป็นวาระงานเพื่อประสานการดาเนินงานในภาพรวมของจังหวัดและขอนาเข้าประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2562 เพื่อแจ้งทุกภาคส่วนทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓๓
ระเบียรวาระที่ 5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
ระเบียบวาระที่ 5.1 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ให้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานของ กศจ. ดังนี้
1. รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)
2. รายชื่อกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์(อกศจ.)
จานวน 3 คณะ
2.1 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
2.2 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2.3 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
3. ผู้ชว่ ยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ อกศจ.
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
2.3 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เรื่อง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2.4 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/1632 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2.5 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/1788 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เรื่อง แจ้งกาหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนส่วนราชการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 1 9/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "กศจ." ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้แทนสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ

๓๔
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามความจาเป็น
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นาองค์ประกอบของ อกศจ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน
ให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนดวิทยฐานะ หรือการ
กาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ.ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการใน กศจ. จานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) กรรมการใน กศจ. จานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจานวน
สองคน เป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีมีความจาเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรพิจารณาเห็นชอบรายชื่อ กรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ดังนี้
4.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จานวน 6 คน
4.๒ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้กับ
กศจ.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนดวิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณาเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไปตามคาสั่ง
คสช.ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 9
4.๓ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามคาสั่ง คสช.ที่19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 (9)
4.๔ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา พิจารณาแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามคาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สัง่ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 (9)
๔.5 ผู้ชว่ ยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ อกศจ. พิจารณาแต่งตั้ง
โดยประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามคาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 (9)

๓๕
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของ กศจ. หรือไม่ ประการใด ดังนี้
5.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 6 คน
1) .....................................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
2) .....................................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
3) .....................................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน
4) .....................................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) .....................................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6) .....................................................
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.2 ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ กศจ. จานวน 2 คน
1) .....................................................
ผู้ช่วยเลขานุการ
2) .....................................................
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.3 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) ประกอบด้วย
1) .....................................................
กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
2) ......................................................
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
3) .....................................................
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
4) .....................................................
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
5) .....................................................
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
6) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
8) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
5.4 ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ อกศจ. จานวน 2 คน
1) .....................................................
ผู้ช่วยเลขานุการ
2) .....................................................
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.5 คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) .....................................................
กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
2) ......................................................
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
3) .....................................................
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
4) .....................................................
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
5) .....................................................
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
6) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
8) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
10) ………………………………………....…
ผู้ช่วยเลขานุการ
11) …………………………………………….
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๖
5.6 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย
1) .....................................................
กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
2) ......................................................
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
3) .....................................................
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
4) .....................................................
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
5) .....................................................
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
6) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
8) .....................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
10) ………………………………………....…
ผู้ช่วยเลขานุการ
11) …………………………………………….
ผู้ช่วยเลขานุการ
ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เชิญผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่ประชุม และที่ประชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้ง
จานวน 6 ราย ตามรายชื่อดังนี้
1) นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
2) นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
3) นายจุลพงษ์ คุ้นวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน
4) นายสมาน ปางวัชรากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6) นายกาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. อนุมัติในหลักการ หากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ตามข้อ 1
ได้ รับ การแต่งตั้ งและรวมทั้ งผู้ แ ทนหน่ วยงานที่ ได้รับการแต่งตั้งแล้ ว เห็ น ชอบให้ เสนอชื่อ เป็ นคณะอนุ กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ. ด้านบริห ารงานบุคคล) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้ง ตามรายชื่อดังนี้
1) นายกาพล วันทา
กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
2) นายชาย มะลิลา
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
3) นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก
กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
4) นายอานาจ บุญทรง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
5) นายอภิชาต ภักดีสาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุกรรมการ
6) นางประไพศรี ทองยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
7) นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
8) นายดิเรก ต่ายเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
9) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

๓๗
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยเงิน อุ ด หนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เพื่อกาหนดการอุดหนุ น เงิน เงิน ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตั้ง งบประมาณอุดหนุ นให้ แก่ห น่ว ยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
3.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทา 1) โครงการสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือสารอง
แห่ งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบู รณ์ โดยมีเป้าหมายคือ การถวายความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ผ่าน
กระบวนการลู กเสื อส ารองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนเงิน งบประมาณ 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(งบประมาณ พ.ศ.2562) และ 2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับจังหวัด (Phetchabun Provinces Pre
O-NET) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สูงขึ้น จานวนเงินงบประมาณ ๑๓,๓๗๔,๓๐๐ บาท (สิบสาม
ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)(งบประมาณ พ.ศ.2563) แต่ยังขาดงบประมาณในการดาเนินงานการ
ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
ดาเนินการโครงการดังกล่าว
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับจังหวัด (Phetchabun
Provinces Pre O-NET) และ 2) โครงการสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุ กรรมการเกี่ย วกับการพั ฒ นาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่ อวันที่ 14
มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการฯ และให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความ
เห็นชอบเพื่อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่
ประการใด
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบเห็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเสนอ

๓๘
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๐
2.2 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
3.1 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ข้อ 3 ให้ ผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจการบริหารจัดการศึกษาตามที่ กฎหมาย
กาหนด ใน (1) ด้านวิชาการ(2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้านการบริหารทั่วไปไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดย ข้อ (2) ด้านงบประมาณ (ข) การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาด้วย
3.2 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการข้อ 8 ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้ วยระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ และกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษากาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรื อ มติ คณะรั ฐ มนตรีใดที่ อ้างถึ งคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึก ษาตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึก ษาแห่ งชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคาสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมี
ผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีสาระสาคัญและงบประมาณ ดังนี้

๓๙
3.3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
งบประมาณ
ผู้เรียนมีคุณภาพ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (29 ตัวชี้วัด) 1) งบบริหารจัดการพื้นฐาน2,000,000 บาท
สถานศึกษาได้
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
2) งบลงทุน
42,024,820 บาท
มาตรฐาน
ทางการศึกษา(6 ตัวชี้วัด)
3) งบเงินอุดหนุน
20,841,715 บาท
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
4) งบสาหรับจัดทาโครงการ 3,539,026 บาท
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
(24 โครงการ)
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4 ตัวชี้วัด)
รวม 68,405,564บาท
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น
การมีส่วนร่วม(12 ตัวชี้วัด)
( รวม 51 ตัวชี้วัด)
3.3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
งบประมาณ
เป็นองค์กรแห่งการ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1) งบบริหารจัดการพื้นฐาน4,000,000 บาท
เรียนรู้ สู่ความเป็น (3 ชุดโครงการ 24 ตัวชี้วัด)
2) งบลงทุน
38,336,200 บาท
เลิศและเป็นสุข
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
3) งบเงินอุดหนุน
76,096,932 บาท
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 4) เงินนอกงบประมาณ
600,320 บาท
ความสามารถในการแข่งขัน
(6 ชุดโครงการ 32 ตัวชี้วัด)
รวม 120,588,826บาท
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
* โครงการตามยุทธศาสตร์ (23 โครงการ)
(2 ชุดโครงการ 15 ตัวชี้วัด)
2,802,730บาท
4. โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการการศึกษา
(4 ชุดโครงการ 30 ตัวชี้วัด)
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
(4 ชุดโครงการ 34 ตัวชี้วัด)
6. การจัดการศึกษาตามนโยบายและ
จุดเน้นการศึกษา
(1 ชุดโครงการ 6 ตัวชี้วัด)
( รวม 141 ตัวชีว้ ัด)

๔๐
3.3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
งบประมาณ
สร้างคุณภาพทุน
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1) งบบริหารจัดการพื้นฐาน 2,000,000 บาท
มนุษย์เต็มตาม
(2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด)
2) งบลงทุน
56,673,520 บาท
ศักยภาพ สู่สังคม 2. พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
3) งบเงินอุดหนุน
บาท
อนาคตที่ยั่งยืน
การศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
4) งบสาหรับจัดทาโครงการ 6,471,795 บาท
(3 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัด)
(41 โครงการ)
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นมืออาชีพ
รวม 65,145,315 บาท
(1 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด)
4. จัดการด้านโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
(2กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด)
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด)
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3กลยุทธ์ 11ตัวชี้วัด)
( รวม 60 ตัวชี้วัด)
3.3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
งบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่ 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
1) งบบริหารจัดการพื้นฐาน3,515,900 บาท
การศึกษามัธยม
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ การศึกษา 2) งบลงทุน
บาท
ศึกษา เขต 40
ไทย 4.0
3) งบเงินอุดหนุน
บาท
และสถานศึกษา
2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ 4) งบสาหรับจัดทาโครงการ 1,550,120บาท
เป็นองค์กรคุณภาพ การเรียนรู้
(21 โครงการ)
ระดับชาติ ขับ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
เคลื่อนการศึกษา จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวม 5,066,020 บาท
สู่มาตรฐานสากล และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔๑
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับโอกาสและคุณภาพ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เห็นควรพิจารณาดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบเป็ นหลั กการ ให้ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณาดาเนินงานเกี่ยวกับ
งบประมาณ สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมภายหลังการประชุมครั้งนี้
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ได้พิจารณาเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2. พิจารณาเห็นชอบเป็นหลักการ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 พิ จ ารณาด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
งบประมาณสาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมภายหลังการประชุมครั้งนี้
3. สาหรับ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาทุ กแห่ ง เสนอขอความเห็ นชอบ
แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563 ภายในไตสมาสที่ 1 โดยนาเสนอในส่วนของ
สาระสาคัญ แนวทางการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี พ.ศ.2563 และให้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
เพื่อให้เห็นในภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบ
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

๔๒
ระเบียบวาระที่ 5.4 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 2 และ เขต 3 ประสงค์ ข อรวมสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ในสังกัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 1 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านห้วยคนทา ตาบลบุ่งน้าเต้า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 1 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านวังปลา ตาบลพญาวัง อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 38 วรรค 1
“ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ใน
การกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสั งคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา”
2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550 หมวด 2 การรวมสถานศึกษา
“ข้ อ ๙ ให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จ ารณารวมสถานศึ ก ษาตั้ งแต่ ส องแห่ งขึ้ น ไปเพื่ อ ให้
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น
แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา โดย
(๑) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑.๑) จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(๑.๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
(๒.๑) จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
(๒.๒) แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน
(๒.๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
(๒.๔) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มี
ผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๔๓
เมื่อ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึ กษาพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.3 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
“ข้อ 4 ให้ ยุ บ เลิ กคณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคาสั่งนี้”
2.4 ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2.5 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2560-2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจาปี พ.ศ.2560-2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการดาเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2559 –2564 ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพื่อลดความเลื่อมล้าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ของนักเรียน โดยกาหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. การบริหารจัดการบุคลากร
3. การบริหารจัดการงานวิชาการ
4. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อื่นๆ
5. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1.1 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จานวน 8
ห้องเรียน แจ้งความประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ตาบลบุ่งน้าเต้า อาเภอหล่มสัก โดยที่โรงเรียนบ้าน
ธารทิพ ย์ เป็ น โรงเรีย นหลั ก ตั้งแต่ภ าคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็น ต้น ไป เนื่ องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ
ประกอบกับมีจานวนนักเรียนเพียง 7 คน ทาให้ไม่ส ามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ ข้อมูลโรงเรียนไป
เรียนรวมและโรงเรียนหลัก ดังนี้
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โรงเรียน

บ้าน
ห้วย
คนทา

โรงเรียนไปเรียนรวม
ตาบล
จานวน
นร. บุคลากร
บุ่ง
น้าเต้า

7

-ผู้บริหาร คน
-ครู 2 คน
-ธุรการ 1
คน

โรงเรียน

โรงเรียนหลัก
ตาบ
จานวน
ล
นร.
บุคลากร

บ้าน
ธาร
ทิพย์

บุ่ง 165 -ผู้บริหาร รร. 1 คน
-ครู 14 คน
น้าเต้
-ลูกจ้างครูวิทย์ 1คน
า

-ลูกจ้างครูคณิต 1 คน
-ธุรการ 1 คน

ระยะ
ห่าง
(กม.)

ประเภ
ท
โรงเรีย
น
6.8 ขนาด
เล็ก

หมา
ยเหตุ
เรียน
รวม
ทุก
ชั้น

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนั กเรียนในคราวประชุม ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 22 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน 8 คน ตัวแทนชุมชน 4 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ครูธุรการ 1 คน มีมติเห็นชอบให้
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคนทา ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562
1.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ดาเนินการให้ นายรุ่งศักดิ์ สุภสิริ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธารทิพย์ รักษาการแทนในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านห้วยคนทา ครูผู้สอน จานวน 2 คน ธุรการ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน บ้านธารทิพย์ โดยให้สอนตามวิชาเอก
ตามความถนัด และจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ตามแบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้แก่
1. นายกิติกัญจน์ นนงาม
ตาแหน่ง ครู
2. นางวราภรณ์ สากระจาย ตาแหน่ง ครู
3. นายนครินทร์ ปลื้มใจ
ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน
1.4 การบริหารจัดการด้านวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ให้ โรงเรียนบ้ านห้วยคนทา ดาเนิ นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ โรงเรียนบ้านธารทิพ ย์ ตามแบบแผนการรวม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 การบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ให้โรงเรียนบ้านห้วยคนทา
จัดทาบั ญชีทรัพย์สิ น อาคารสถานที่ และสิ่ งปลู กสร้างทั้งหมด ที่ยังคงสภาพการใช้งานอยู่ และให้ โรงเรียนบ้านห้ วยคนทา
ดาเนินการนาสื่อ ICT สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนบ้านธารทิพย์
1.6 การบริ ห ารจั ดการเกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ โรงเรียนบ้านห้ ว ยคนทา
เป็ นผู้ ดาเนิ น การตามระเบี ยบ โดยให้ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธารทิพย์ เป็นผู้กากับ ดูแลควบคุม ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1.1 โรงเรียนบ้านวังปลา ตาบลพญาวัง อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 8 ห้องเรียน มีความประสงค์ ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านพญาวัง ตาบล
พญาวัง อาเภอบึงสามพัน โดยโรงเรียนบ้านพญาวังเป็นโรงเรียนหลัก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้น ไป เนื่ อ งจากจ านวนนั กเรีย นลดลงอย่ างต่ อเนื่ องจนไม่ส ามารถจัดการเรียนการสอนให้ มี คุณ ภาพเป็ นไปตาม
มาตรฐานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีข้อมูลดังนี้

๔๕
ที่

โรงเรียน

ตาบล

1

บ้านพญาวัง

พญาวัง

โรงเรียนหลัก
อาเภอ
ประเภท
ร.ร.
บึงสามพัน

ขยายโอกาส/
ประชารัฐ/
ดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก)

จา
นวน
น.ร.
247

จา
นวน
ครู
13

โรงเรียน

บ้านวังปลา

โรงเรียนรวม
อาเภอ
จา
นวน
น.ร.
บึงสามพัน
17

จา
นวน
ครู
2

ระยะ
ทาง
(กม.)

หมาย
เหตุ

5 กม.

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนมีมติเห็นชอบให้รวม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
1.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร จานวน 2 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 จะแต่งตั้งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านพญาวัง
1.4 การบริหารจัดการด้านวิชาการ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนร่วมกับโรงเรียน
บ้านพญาวัง
1.5 การบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นใด ให้โรงเรียนบ้านวังปลา
จัดทาบัญชีทรัพย์สิน อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมอบโรงเรียนบ้านพญาวังดูแลรับผิดชอบ รวมถึงนาสื่อ
ICT สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
1.6 การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้โรงเรียนบ้านวังปลาเป็นผู้ดูแลตาม
ระเบียบ โดยผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพญาวังเป็นผู้กากับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดาเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งบดาเนินงาน ค่าพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านวังปลาทุกคน โดยการเสนอของบประมาณ
ดังกล่าวพิจารณาจากเกณฑ์ระยะทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ภาคเรียนละ 100 วัน
ในอัตรา ระยะทาง 5 กม. คนละ 15 บาท ต่อคน ต่อวัน
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
4.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบแล้ว มีอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559
4.2 ได้พิจารณาโรงเรียนที่ขอรวมสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การรวมสถานศึกษา
4.3 เห็นสมควรให้ มีการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ที่
โรงเรียนมารวม
โรงเรียนหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านพญาวัง

๔๖
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามเกณฑ์การรวมสถานศึกษา และเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ 4 โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะอนุ กรรมการเกี่ ยวกับการพั ฒ นาการศึ กษา และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาแล้ ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ที่
โรงเรียนมารวม
โรงเรียนหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านพญาวัง

๔๗
ระเบียบวาระที่ 5.5 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประสงค์ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
โดยผ่านความเห็น ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3 โรงเรียน เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3. โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตาบลปากช่อง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
“มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา...”
2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
(2) จานวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน แล้วให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อน
วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
(3) ให้ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิ กสถานศึกษาและจัดให้ มีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมถึงการดาเนินการ โอนหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา
(4) บรรดาเอกสารสาคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่น ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
(5) การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะอนุกรรมการข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา
เว้นแต่ มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น
(7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน
ข้ อ 12 ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารายงานการจั ด ตั้ ง รวม และเลิ ก สถานศึ ก ษา
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน...”
2.3 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ

๔๘
“...ข้อ 16 ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่และการดาเนินการใดๆตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ตามค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและ
คณะทางาน ตามคาสั่งนี้...”
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเพชรบู รณ์ เขต 2 ได้ดาเนิ นการตามระเบี ยบกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของทั้ง 3 โรงเรียนดังกล่าว มีมติ ให้เลิกสถานศึกษา
เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ได้สนับ สนุ นงบประมาณ งบดาเนิน งาน รายการค่าพาหนะ รับ -ส่ง นักเรียน สาหรับโรงเรียนที่เลิ กสถานศึกษาไป
โรงเรียนหลัก ภาคเรียนละ 100 วัน
1. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.1 โรงเรี ย นบ้ า นใหม่ วิ ท ยา ตั้ ง อยู่ ห มู่ 9 ต าบลตาลเดี่ ย ว อ าเภอหล่ ม สั ก จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
เปิดทาการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 นานักเรียนไปเรียนรวมกับ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่ มสัก จั งหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนหลั ก) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตั้งแต่ภ าคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ลงวันที่ 19 กุ มภาพันธ์
2560 โดยมีนักเรียน 31 คน ผู้อานวยการโรงเรียนและข้าราชการครู รวม 4 คน และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 มีจานวนนักเรียนเหลือเพียง 12 คน นักเรียนทั้งหมดย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ปั จจุบั น ไม่มีนั กเรียน ส าหรับผู้ อานวยการโรงเรียนและข้าราชการครู รวม 4 คนนั้ น ย้ายไป
โรงเรียนบ้ านหนองไขว่ 1 คน โรงเรียนพ่อขุนผา-เมืองอุปถัมภ์ 1 คน และโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 คน
ปัจจุบันไม่มีผู้อานวยการโรงเรียน และไม่มีข้าราชการครู
1.2 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน (งบดาเนินงาน) จานวน 100
วัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (โรงเรียนหลัก) ตามงบประมาณ
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้โดยยึดเขตบริการของโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตามจานวน
นักเรียนและตามระยะทาง (3 กิโลเมตร จัดสรรให้อัตรา 10 บาท/คน/วัน)
1.3 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและชุ ม ชน เมื่ อ วั น ที่ 12
กุมภาพัน ธ์ 2562 มีมติร่วมกัน เห็ น ควรเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตั้งแต่ภ าคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
1.4 สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูล การเลิ กสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามคาสั่ งส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 2 ที่
31/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการพิจารณามีความเห็นว่า เห็นสมควรให้เลิกสถานศึกษา “โรงเรียน
บ้านใหม่วิทยา เนื่องจาก ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
1.4.1 ด้านบุคลากร
ปัจจุบันไม่มีข้าราชการครู
1.4.2 ด้านนักเรียน
ปัจจุบันไม่มีนักเรียน
1.4.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น

๔๙
1) โรงเรี ย นบ้ า นใหม่ วิ ท ยา (สถานศึ ก ษาที่ เลิ ก ) ส่ ง มอบบรรดาเอกสารส าคั ญ ของ
สถานศึกษาทุกประเภท โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (โรงเรียนหลัก)
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดาเนินการ โอนทรัพย์สิน
ของโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา (สถานศึกษาที่เลิก) ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (โรงเรียนหลัก)
1.4.4 การบริหารจัดการเดินทางไปเรียนรวม
นั ก เรี ย นในเขตบริ ก ารของโรงเรี ย นบ้ านใหม่ วิ ท ยา ที่ ไปเรีย นโรงเรี ย นอนุ บ าลหล่ ม สั ก
จะได้รับ ค่าพาหนะตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ครั้งละ 100 วัน/1 ภาคเรียน ตาม
จานวนนักเรียน (ระยะทาง 3 กิโลเมตร จัดสรรให้อัตรา 10 บาท/คน/วัน)
2. โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2.1 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตั้งอยู่หมู่ 8 ตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดทาการสอน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นานักเรียนไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตาบลห้วยไร่ อาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรี ยนหลัก) ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตาม
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักเรียน
16 คน ไม่มีผู้อานวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 3 คน และนักเรียนทั้งหมดย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบั นไม่มีนักเรียน สาหรับข้าราชการครู 3 คน ย้ายไปโรงเรียนบ้านท่าช้าง
2 คน ปัจจุบันมีครู 1 คน คือ นายสมศักดิ์ แย้มสุข ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง
2.2 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ได้รับการสนั บสนุนค่าพาหนะ รับ -ส่ง นักเรียน (งบดาเนินงาน) ค่าบริหาร
จั ด การรถ เพื่ อรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น จากโรงเรี ย นบ้ านวังขอนดู่ ไปเรียนที่ โรงเรีย นบ้ านท่ าช้ าง (โรงเรีย นหลั ก ) ตาม
งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 150,000 บาท
2.3 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2562 มีมติร่วมกัน เห็น ควรเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562
2.4 สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้ อ มู ล การเลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามค าสั่ งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 2
ที่ 31/2562 ลงวัน ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ผลการพิ จารณามี ค วามเห็ น ว่า เห็ น สมควรให้ เลิ ก สถานศึ กษา
“โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ เนื่องจาก ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
2.4.1 ด้านบุคลากร
มีข้าราชการครู 1 คน คือ นายสมศักดิ์ แย้มสุข มีคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้าน
ท่าช้าง จนกว่าจะมีการดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังตามเกณฑ์/แนวทางการบริหารงานบุคคล
2.4.2 ด้านนักเรียน
ปัจจุบันไม่มีนักเรียน
2.4.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
1) โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ (สถานศึกษาที่เลิก) ส่งมอบบรรดาเอกสารสาคัญของสถานศึกษา
ทุกประเภท โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านท่าช้าง (โรงเรียนหลัก)
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดาเนินการโอนทรัพย์สิน
ของโรงเรียนบ้านวังขอนดู่ (สถานศึกษาที่เลิก) ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านท่าช้าง (โรงเรียนหลัก)

๕๐
2.4.4 การบริหารจัดการเดินทางไปเรียนรวม
นั ก เรี ย นในเขตบริก ารของโรงเรี ย นบ้ านวั งขอนดู่ ที่ ไปเรีย นโรงเรี ย นบ้ านท่ า ช้ าง มี ร ถ
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับ -ส่ง ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการรถ รับ-ส่ง นักเรียน ปีงบประมาณละ 150,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตาบลปากช่อง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3.1 โรงเรี ย นบ้ า นหนองอ้ อ ตั้ ง อยู่ ห มู่ 4 ต าบลปากช่ อ ง อ าเภอหล่ ม สั ก จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
เปิ ด ท าการสอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 2 ถึ งชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 น านั ก เรี ย นไปเรี ย นรวมกั บ โรงเรี ย นบ้ านน้ าค า
(บางระจัน 15) ตาบลปากช่อง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนหลัก) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560 โดยมีนักเรียน 23 คน ไม่มีผู้อานวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 นักเรียนทั้งหมดย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านน้าคา(บางระจัน 15) ปัจจุบันไม่มีนักเรียน สาหรับข้าราชการครู 6
คน ช่วยราชการ โรงเรียนบ้ านน้ าคา(บางระจัน 15) 1 คน และอีก 5 คน ไปปฏิบัติห น้ าที่ที่โรงเรียนบ้านน้าคา
(บางระจัน 15)
3.2 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะ รับ -ส่ง นักเรียน (งบดาเนินงาน) จานวน 100
วัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านน้าคา (บางระจัน 15) (โรงเรียนหลัก) ตาม
งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้โดยยึดเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองอ้อ
ตามจานวนนักเรียน ระยะทาง 4 กิโลเมตร จัดสรรให้อัตรา 15 บาท/คน/วัน
3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2562 มีมติร่วมกันเห็นควรเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3.4 สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูล การเลิ กสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามคาสั่ งส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 2 ที่
31/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการพิจารณามีความเห็นว่า เห็นสมควรให้เลิกสถานศึกษา “โรงเรียน
บ้านหนองอ้อ เนื่องจาก ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
3.4.1 ด้านบุคลากร จานวน 6 คน ดังนี้
1) ช่วยราชการโรงเรียนบ้านน้าคา(บางระจัน 15) จานวน 1 คน คือ
นายเสถียร พั้วพวง ตาแหน่ง ครู
2) ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านน้าคา (บางระจัน 15) จานวน 5 คน ดังนี้
2.1) นางกัญญารัตน์ สะอาดใจ ตาแหน่ง ครู
2.2) นายประหยัด ชมกลาง ตาแหน่ง ครู
2.3) นางปิ่นทอง จั่นแก้ว
ตาแหน่ง ครู
2.4) นายวันชัย อินทร์บุหรั่น ตาแหน่ง ครู
2.5) นายอานวย จูเจียม
ตาแหน่ง ครู
จนกว่าจะมีการดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังตามเกณฑ์/แนวทางการบริหารงานบุคคล
3.4.2 ด้านนักเรียน
ปัจจุบันไม่มีนักเรียน
3.4.3 ด้านการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
1) โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (สถานศึกษาที่เลิก) ส่งมอบบรรดาเอกสารสาคัญ ของสถานศึกษา
ทุกประเภท โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านน้าคา (บางระจัน15) (โรงเรียนหลัก)
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2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดาเนินการ โอนทรัพย์สิน
ของโรงเรียนบ้านหนองอ้อ (สถานศึกษาที่เลิก) ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ โรงเรียนบ้านน้าคา(บางระจัน 15)
(โรงเรียนหลัก)
3.4.4 การบริหารจัดการเดินทางไปเรียนรวม
นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ที่ไปเรียนโรงเรียนบ้านน้าคา (บางระจัน 15)
จะได้รับค่าพาหนะตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ครั้งละ 100 วัน/1 ภาคเรียน ตาม
จานวนนักเรียน (ระยะทาง 4 กิโลเมตร จัดสรรให้อัตรา 15 บาท/คน/วัน)
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบและกลั่นกรอง โดยคณะกรรมการ
แล้ว เป็ น ไปตามเกณฑ์การเลิกสถานศึกษา สมควรเห็ นชอบการเลิ กสถานศึกษา จานวน 3 แห่ ง ดังกล่าวข้ างต้น
เนื่ องจากไม่มีนั กเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภ าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาหรับการดาเนินการ
เกี่ยวกับครูและบุคลากรของโรงเรียน จะได้ดาเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรพิจารณาเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จานวน 3 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะ
จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ได้พิจารณาเห็นชอบ เลิกสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีนักเรียนจะจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบให้นาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3. โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตาบลปากช่อง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7. ประเด็นทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็ นชอบตาม ข้อ 6 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา จานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตาบลปากช่อง อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. สาหรับสถานศึกษาที่เลิก เห็นชอบให้หน่วยงานท้ องถิ่นที่ประสงค์จะขอใช้พื้นที่ สามารถขอใช้เพื่อการ
จัดทาประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่นนั้นๆ ได้
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
1. เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา ๒๕๖3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. เรื่ อ ง การจั ด สรรโอกาสเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตาม
ข้อเสนอของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ และมาตรา ๖
2.2 พระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2.3 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
2.4 แนวทางการดาเนินงานรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๑๖
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ตามแนวทางการด าเนิ น งานการรับ นั ก เรี ยน สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2556 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ไว้ดังนี้
3.1 แนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และแนวทางการ
ดาเนิ น งานการรับ นั กเรียน สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 ได้กาหนดหน้าที่ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดพื้นที่เขตบริการให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและเขตการปกครองท้องที่ แล้ว
เสนอให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ ค วามเห็ น ชอบตามค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 19/2559 ได้กาหนดให้ โอนอานาจจากกรรมการเขตพื้ นที่ การศึกษา เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจึงมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาตามอานาจ
3.2 สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเสนอ ร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์
(1) เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(2) เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 ได้ดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต ๒
เขต 3 ได้มีประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
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(1) เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(2) เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจสอบแล้ว
4.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559
4.2 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3 อยู่ภายใต้ขอบเขตอานาจการบริหารของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สอดคล้องกับบริบทสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 สมควรให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และ
แนวทางการดาเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 และเห็นชอบ
ให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาต่อไป
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาเห็ น ชอบ ร่ า งประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ โดยผ่านการกลั่ นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒ นาการศึกษา ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด ดังนี้
1. เรื่อง การจั ดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่ อระหว่างสถานศึ กษาที่ อยู่ในเกณฑ์ ก ารศึ กษาภาคบั งคั บ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง การจั ดสรรโอกาสเข้า ศึกษาต่ อระหว่างสถานศึ กษาที่ อยู่ในเกณฑ์ ก ารศึ กษาภาคบั งคั บ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖3

๕๔
ระเบียบวาระที่ 5.7 อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
จั ด ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน โด ย ค รอ บ ค รั ว ให้ กั บ เด็ ก ช าย ภู ว เด ช ท รั พ ย์ มี เล ขป ระ จ าตั วป ระช าช น
1 6790 00130 14 2 เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 โดยมี นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี เกี่ยวข้องเป็นมารดา
อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 ตาบลพุเตย อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
2. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ 2545 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 12 ที่ ก าหนดให้ บุ ค คล ครอบครั ว มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 กาหนดให้บิดา
มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ผู้จัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้น ให้จัดการศึกษาให้ สอดคล้อง
กับ ความต้องการและศักยภาพของผู้ เรีย น ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนด โดยผ่ านความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในการพิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้โอนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.ของจังหวัดนั้น ๆ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
จั ด ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน โด ย ค รอ บ ค รั ว ให้ กั บ เด็ ก ช าย ภู ว เด ช ท รั พ ย์ มี เล ขป ระ จ าตั วป ระช าช น
1 6790 00130 14 2 เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ผู้โดยมี นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี เกี่ยวข้องเป็นมารดา
ประกอบอาชีพค้าขาย อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 ตาบลพุเตย อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ ยื่นคาขออนุญาตจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
12 ที่กาหนดให้บุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้น พื้น ฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 กาหนดให้ บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ ใช้อานาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ หรือผู้จัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้น ให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้อ งการและศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในการพิจารณา
คาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา
ตามแนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 12 ที่กาหนดให้
บุ คคล ครอบครั ว มีสิ ท ธิในการจั ดการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และตามกฎกระทรวงว่าด้ ว ยสิ ท ธิในการจั ดการศึ กษา

๕๕
ขั้น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว พุ ทธศักราช 2547 กาหนดให้ บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ ใช้อานาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ หรือผู้จัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้น ให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ ให้
เป็น ไปตามกฎกระทรวงกาหนด ข้อ 2 และ ข้อ 3 กาหนดให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอคาขออนุญาตจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาต
จั ดการศึกษา แก่ครอบครัว ที่ ยื่ น คาขออนุ ญ าตจัดการศึก ษาภายในสามสิ บ วันนั บ แต่ วันที่ ได้รับ คาขออนุญ าตจั ด
การศึกษา ระยะเวลาในการยื่น ความประสงค์ ปีการศึกษาละสองภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ ห นึ่ง ระหว่างเดือน
เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี ผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นไปตามปฏิทิน
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดาเนินการตามหน้าที่ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเอกสารค าขออนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ตามค าขอลงวั น ที่
29 มีนาคม 2562 ผลการดาเนินงาน มีเอกสารประกอบครบถ้วน (เอกสารแนบหน้า 1 - 14)
(2) ตรวจสอบหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
2.1 นางสาวสุ พัตรา ทรัพ ย์มี ได้แจ้งความประสงค์ ขอจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโดยครอบครัว
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิ จ ารณาแผนและหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ตามค าสั่ งที่ 165/2562 ลงวั น ที่ 3
พฤษภาคม 2562 และประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุม มีมติให้เชิญ
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่ อ
ปรับแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของเด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และจาแนกแผนการสอนตามระดับชั้น รวมถึง วิธีการวัด ประเมินผล ตัดสินผลการเรียน และ
เกณฑ์การจบการศึกษา ร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
2.2 นางสาวสุพัตรา ทรัพย์มี ได้ส่งแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 คณะกรรมการพิจารณาแผนและหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พิจารณาตรวจสอบ
หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีองค์ประกอบ (เอกสารแนบ 15 - 45) ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
3. ระดับการศึกษาที่จัด / เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
5. รูปแบบการจัดการศึกษา
6. โครงสร้างเวลาเรียน
7. การจัดกลุ่มประสบการณ์
8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. การจัดกระบวนการเรียนรู้
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
11. อื่น ๆ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (คณะกรรมการพิจารณาแผนและ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 ที่ 165/2562 และ 175/2562) ได้พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของนางสาว

๕๖
สุ พั ต รา ทรั พ ย์ มี เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยมี ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงเห็นควรให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของนางสาว
สุพัตรา ทรัพย์มี
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่
อนุญาตจัดการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุญาตจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้องแจ้งเหตุผล และแนะนาให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบแล้ว
4.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559
4.2 ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ.2547
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้กับเด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 และเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรม
การศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ให้กับ เด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
7. มติที่ประชุม :
1. อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้กับ เด็กชายภูวเดช ทรัพย์มี โดย นางสาวสุพัตรา
ทรัพย์มี (มารดา) เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
3. ขอให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นเทอมแรกให้กับ
คณะกรรมการ กศจ.ทราบต่อไป

๕๗
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6.๑ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ว ย สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จานวนทั้งสิ้น 27 ราย ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 1 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 4 ราย
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 16 ราย
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 6 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ
และคณะกรรมการแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน 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 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จานวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการสาหรับ
ตาแหน่งครู ประกอบด้วย
3.2.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครูชานาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กาหนดให้ผู้ขอมีวิทย
ฐานะครูชานาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๓.๓.๑ ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สาหรับผูม้ ีวุฒิ
ปริญญาโท และ ๒ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นคาขอหรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

๕๘
๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
3.๔ 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 ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคาขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 27 ราย เป็นผู้มี
คุณ สมบั ติและเสนอผลงานฯ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จึง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น ข้าราชการครู ฯ ด้านที่ 1 ด้านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 27 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการด าเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จานวน 27 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การโยกย้ า ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๕๙
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์
และผ่านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึ กษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครู
ชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จานวน 27 ราย ดังนี้
1. นางพลอยฟ้า ขาวพล
ครู รร.บ้านยางลาด
2. นางศรัญญา ลาคา
ครู รร.บ้านห้วยน้าขาว
3. นายพรเทพ จันทร์อนุรักษ์
ครู รร.บ้านส้มเลา
4. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว
ครู รร.บ้านห้วยลาด
5. น.ส.ชิดตะวัน จิรสินกุลโรจน์
ครู รร.บ้านห้วยผักกูด
6. น.ส.สุลาวรรณ์ วงษา
ครู รร.บ้านหนองชุมแสง
7. น.ส.ประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ครู รร.บ้านคลองทราย
8. นายเสน่ห์ มะโนชัย
ครู รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
9. นายปวรัคค์ เที่ยงมาก
ครู รร.บ้านท่าแดง
10. นางวรรณวิศา ขายิ่งเกิด
ครู รร.บ้านโคกตะขบ
11. นางธิดารัตน์ แดงวิลัย
ครู รร.บ้านหนองสะแก
12. น.ส.ทักตร์ดาว แก้วแท้
ครู รร.บ้านหนองสะแก
13. นายไพวรรณ ดีรักษา
ครู รร.บ้านโคกสะอาด
14. นางวัลรีญา บุญจิตร
ครู รร.บ้านทุ่งใหญ่
15. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดิ์พงศ์
ครู รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
16. น.ส.วิภาวนีย์ ชาญวิถี
ครู รร.บ้านโคกสะอาด
17. นายชินวัตร ณ วิเชียร
ครู รร.บ้านโคกปรือ
18. น.ส.นุชจรินทร์ เทพจันทร์
ครู รร.บ้านซับตะแบก
19. น.ส.กิตลดา ปิ่นทอง
ครู รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
20. น.ส.นัฐกาญจน์ ครองเมือง
ครู รร.บ้านกันจุ
21. นางทัศนีย์ ปิยะเทศ
ครู รร.บ้านราหุล
22. น.ส.อรอุมา เกศามูล
ครู รร.นาสนุ่นวิทยาคม
23. น.ส.จิรวดี แก้วมี
ครู รร.หนองไผ่
24. นายไพฑูรย์ เรืองนาม
ครู รร.ดงขุยวิทยาคม
25. นายอุดมพร ยอดบุตรดี
ครู รร.เพชรละครวิทยา
26. นางสุภาพร ทองโทน
ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
27. นายไพฑูรย์ มั่นคง
ครู รร.หล่มสักวิทยาคม

๖๐
ระเบียบวาระที่ 6.๒

ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
วิทยฐานะครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คาขอ
ด้วยส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เสนอขออนุ มัติ ผ ลการประเมิน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จานวนทั้งสิ้น
17 ราย ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 12 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 5 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
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
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
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 ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
คาขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด”

๖๑
3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นคาขอ
รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ดาเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
๓.๒.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 12 ราย
๓.๒.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 5 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 17 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของ
อันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมิน จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะชานาญการ ได้ทั้ง 17 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรให้ น าเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ เขต 3 จานวน 17 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การโยกย้ า ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะครูชานาญการ
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จานวน 17 ราย คือ
1. นายนพดล มามอม
ครู รร.อนุบาลเขาค้อ
2. นางสาวสุพรรษา มาลา
ครู รร.บ้านห้วยน้าขาว
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา ธงอาสา
ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ
4. นางสาวเกตชฎา บัวเรือง
ครู รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ
5. นางสาวกัญญ์วรา หอมตา
ครู รร.บ้านห้วยลาด
6. นางวิภาดา พรมอินทร์
ครู รร.บ้านห้วยลาด
7. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเพ็ง
ครู รร.บ้านหลักด่าน
8. นางสาวกรรณิกา หาญคาตัน
ครู รร.บ้านวังกวาง
9. นางธิษะณา ตุ้มคา
ครู รร.บ้านตาดข่าพัฒนา
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10. นางสาวชลธิชา คาภา
11. นายวีระ วันกรม
12. นางสาวอรทัย กุลเกลี้ยง
13. นางวรรณนิศา ทวีขวัญ
14. นางสาววันเพ็ญ เกิดบาง
15. นายสุทธินัน ชิงชัย
16. นางสาวดาวชมพู พัฒนแสง
17. นางเมลดา พักใส

ครู รร.บ้านห้วยระหงส์
ครู รร.บ้านหนองเขียว
ครู รร.บ้านห้วยสวิง
ครู รร.บ้านตะกุดไผ่
ครู รร.บ้านเนินสวรรค์
ครู รร.บ้านรวมทรัพย์
ครู รร.บ้านโคกหิน
ครู รร.บ้าน กม.35

๖๓
ระเบียบวาระที่ 6.๓

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษ ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ ความสามารถ ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า ง ๆ เสนอ
รวมทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 4 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 5 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จานวน 4 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
“หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๑.๑ ดารงตาแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชานาญการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ฯลฯ
2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ หรือ
ดารงตาแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
2.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง
2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคาขอ
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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ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จานวน 1 คน และ
ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ สอดคล้ องกับ ความรับ ผิ ดชอบของผู้รับการประเมิน จานวน 1 คน เป็ นคณะกรรมการ โดยให้ ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดทุกราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 13 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 13 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการด าเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครู ฯ ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จานวนทั้งสิ้น 13 ราย
ก่อนนาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ อกศจ.เพชรบูร ณ์ และผ่ านการตรวจสอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
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8. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จานวน 13 ราย คือ
1. นางสรญา เม่นบางผึ้ง
ครู รร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
2. น.ส.มัลวิกา เทียนพูล
ครู รร.อนุบาลวังโป่ง
3. น.ส.วราภรณ์ ทองปน
ครู รร.บ้านเขาสัก
4. น.ส.ประจบ ทีวงษ์
ครู รร.บ้านคลองสาโรง
5. นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพง
ครู รร.บ้านตะกุดไผ่
6. นางนัยนา คงพันธ์
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
7. นางพรพิมล มีมุข
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
8. นางญาณิกา แสงทอง
ครู รร.บ้านหนองย่างทอย
9. นายพัฒนา เนตรเกต
รอง ผอ.รร.บ้านหนองบัวขาว
10. นายนิรุทธ์ แก้วนิคม
รอง ผอ.รร.เพชรพิทยาคม
11. น.ส.ปัญญาภรณ์ สีดี
ครู รร.นาสนุ่นวิทยาคม
12. นายวิษรุตต์ เมืองทา
ครู รร.เพชรพิทยาคม
13. นายเอกพันธ์ จันมา
ครู รร.เพชรพิทยาคม

๖๖
ระเบียบวาระที่ 6.๔

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 13 ราย
ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 2 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 4 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 5 ราย
๑.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จานวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ข้อ ๘ (๑) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70”
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวนทั้งสิ้น 13 ราย
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน
เรียบร้อยแล้ว
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ได้ ต รวจสอบแล้ ว ปรากฏว่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผ่ า นการประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และด้ านที่ 2 ด้ านความรู้
ความสามารถ จากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๖๗
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 13 ราย
เป็ นผู้มีคุณสมบั ติครบถ้วน และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด จึงเห็น สมควรอนุ มัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ส่ งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑
ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการดาเนินงานของสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ 1
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2,
เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวนทั้งสิ้น 13 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การโยกย้ า ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ดเพชรบู รณ์ จะพิ จารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ข้าราชการครูแ ละ
บุ คลากรทางการศึกษา เพื่ อเลื่ อนเป็ น วิทยฐานะช านาญการพิ เศษ ด้ านที่ 1 ด้านวินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์
และผ่านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 13 ราย คือ
1. นางสาวลดาวัลย์ ปานพรม
ครู รร.บ้านวังแช่กลอย
2. นางสาวนัติยากร ป้องพั้ว
ครู รร.บ้านหนองกลอย
3. นางอานวยภรณ์ เกียรติณรงค์
ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ
4. นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทรากร
ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า
5. นายสมพร พุทธา
ครู รร.บ้านหินโง่น
6. นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา
ครู รร.บ้านห้วยอีจีน
7. นางนิตติยา เพชระบูรณิน
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
8. นายอาทิตย์ ชานาญไพร
ครู รร.บ้านลานารวย
9. นายสมยศ หึงขุนทศ
ครู รร.บ้านรวมทรัพย์
10. นางสาวสีแพรว คาเผี่ยน
ครู รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
11. นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม ครู รร.บ้านท่าโรง
12. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์
ครู รร.วังโป่งศึกษา
13. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม

๖๘
ระเบียบวาระที่ 6.๕

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เศษ ด้ า นที่ 3 ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่ งคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 1 และด้ านที่ 2 แล้ ว ตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 2 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 4 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 5 ราย
๑.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จานวน 2 ราย
๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.5 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานสาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
2.5.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.5.2 จานวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจานวนคาขอรับการประเมิน โดยกาหนดให้มีจานวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คาขอแต่ละสาขา
(ราย)
1 - 10

11-50
ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป

จานวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

6 คน

ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จานวน 2 คน
ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ของผู้ขอ จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จานวน 3 คน

9 คน
9 คน (ตั้งได้สาขาละ 2
คณะ)

๖๙
ในการประเมินคาขอ 1 ราย กาหนดให้มีกรรมการประเมินจานวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.5.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่ากว่าระดับ 8
2.5.4 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
2.5.5 การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดทาเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 2 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(การศึกษาปฐมวัย) จานวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1 ราย
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่

๗๐
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 4 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จานวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสาขาปฐมวัย จานวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1 ราย
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 1 ราย
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวน 1 ราย
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 5 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2
เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 1 ราย
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวน 1 ราย
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน 1 ราย
5) สายงานบริหารสถานศึกษา
จานวน 1 ราย
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 2 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพี่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระเทคโนโลยี
จานวน 1 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 13 ราย
เป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จึงขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการด าเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพ ชรบู ร ณ์ พิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแยก (ลับ) )
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่ าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ตั้ งคณะกรรมการชุ ดที่ 2 ประเมิ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ตาม
ข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาแล้ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จานวน 13 ราย คือ
1. นางสาวลดาวัลย์ ปานพรม
ครู รร.บ้านวังแช่กลอย
2. นางสาวนัติยากร ป้องพั้ว
ครู รร.บ้านหนองกลอย
3. นางอานวยภรณ์ เกียรติณรงค์
ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ
4. นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทรากร
ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า
5. นายสมพร พุทธา
ครู รร.บ้านหินโง่น
6. นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา
ครู รร.บ้านห้วยอีจีน
7. นางนิตติยา เพชระบูรณิน
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
8. นายอาทิตย์ ชานาญไพร
ครู รร.บ้านลานารวย
9. นายสมยศ หึงขุนทศ
ครู รร.บ้านรวมทรัพย์
10. นางสาวสีแพรว คาเผี่ยน
ครู รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
11. นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม ครู รร.บ้านท่าโรง
12. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์
ครู รร.วังโป่งศึกษา
13. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
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ระเบียบวาระที่ 6.๖

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 117 ราย ดังนี้
๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 21 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 11 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 33 ราย
๑.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 52 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้กศจ.มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง”
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดย ก.ค.ศ. กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
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
3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 21 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 5 ราย อนุมัติ
ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 11 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จานวน 5 ราย
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 11 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 7 ราย
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 1 ราย ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน
3 เดือน จานวน 1 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จานวน 2 ราย
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 33 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 24 ราย
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 7 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จานวน 2 ราย
3.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษที่
คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จานวน 52 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จานวน 23 ราย ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 28 ราย และไม่ผ่านการประเมิน จานวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอ
ให้ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 5 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 11 ราย
3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 5 ราย
4.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 7 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 1 ราย
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3) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน จานวน 1 ราย
4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 2 ราย
4.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 24 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 7 ราย
3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 2 ราย
4.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ ดังนี้
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 23 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จานวน 28 ราย
3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 1 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ ได้ ตรวจสอบการดาเนิน งานของส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี้
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 21 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 5 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 11 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 5 ราย
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 11 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 7 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 1 ราย
(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จานวน 1 ราย
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 2 ราย
ค. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 33 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 24 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 7 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 2 ราย
ง. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 52 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 23 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 28 ราย
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 1 ราย
สรุปผลการประเมินปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ
จานวน 117 ราย ดังนี้
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 59 ราย
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(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 47 ราย
(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จานวน
1 ราย
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 10 ราย
5.๒ อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชานาญการ
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จานวน 59 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ผ่านการประเมินเป็นวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ รายละเอียดดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(1) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 5 ราย
1) น.ส.ปัณรส รังสิกรรพุม
ครู รร.บ้านถ้าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)
2) นางประกายพร กัลยาประสิทธิ์
ครู รร.บ้านไร่ฝาย
3) นายบุญชอบ บุญเงิน
ครู รร.บ้านระวิง
4) นายกฤติน วรรณเกษม
ครู รร.เมืองเพชรบูรณ์
5) นางราตรี ลีละโรจน์
ครู รร.บ้าน กม.2
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 11 ราย
1) นายนภนต์ ชานาญธนกุล
ครู รร.บ้านโพธิ์ทอง
2) นางปิยะพร สายปัญญา
ครู รร.บ้านกกไทร
3) นางอัจฉรา อ่อนโต
ครู รร.บ้านท่ากกตาล
4) น.ส.วรรณวิสา รักผูกพันธ์
ครู รร.อนุบาลวังโป่ง
5) นางปนัดดา สิงห์เรือง
ครู รร.บ้านชอนไพร
6) นางกัณฐิกา มณีรัตน์
ครู รร.บ้านเขาชะโงก
7) นางนงเยาว์ นามทองดี
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
8) น.ส.เพ็ญนภา ผิวอ่อน
ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ
9) นางวันวสันต์ ดาโรจน์
ครู รร.บ้านหนองแหวน
10) นายอนิรุทธิ์ มาจันตะ
ครู รร.บ้านซับเปิบ
11) น.ส.วิณารัตน์ บุญเรือง
ครู รร.บ้านชอนไพร
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 5 ราย
1) นายนรินทร์ เรืองน้อย
ครู รร.ตาดหมอกวิทยา
2) นางสาวรัชดา โทนมี
ครู รร.บ้านสักแห้ง
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3) นางรุ่งฤทัย พิมพ์สิงห์
ครู รร.บ้านวังโค้ง
4) นางประเทือง ผันนภานุกุล
ครู รร.บ้านปากน้า
5) นางลักขณา อูบแก้ว
ครู รร.บ้านวังหินซอง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
(1) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 7 ราย
1) นางวรรณนภา เรืองเจริญ
ครู รร.บ้านห้วยสนามทราย
2) น.ส.ผกามาศ หางาม
ครู รร.บ้านโคกมน
3) น.ส.อัจฉราพร ดีธรรมมา
ครู รร.บ้านวังกวาง
4) นางสุพานิจ บุญเข้ม
ครู รร.บ้านนายาว
5) นายนิยม ผามชา
ครู รร.บ้านโคกมน
6) น.ส.นิสาชล พลกัณฑ์
ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ
7) นางภัทรา อินดีคา
ครู รร.บ้านหลักด่าน
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 1 ราย
1) นางเพ็ญพิชญา มนแพวงศานนท์
ครู รร.บ้านห้วยกะโปะ
(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จานวน 1 ราย
1) น.ส.ตวงพร บุญยิ่ง
ครู รร.บ้านห้วยอีจีน
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 2 ราย
1) นางสงกรานต์ มานะกิจ
ครู รร.บ้านตาดข่าพัฒนา
2) น.ส.เรียมพร แสนซุ้ง
ครู รร.บ้านสงเปลือย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
(1) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 24 ราย
1) นายเอกธณัฎชัย บุตธณัฎ
ครู รร.บ้านหนองสะแกสี่
2) น.ส.นันทรัตน์ บุมี
ครู รร.บ้านพญาวัง
3) นางบุญเรือง แสนคาน
ครู รร.บ้านโป่งบุญเจริญ
4) น.ส.วาสนา จันตา
ครู รร.บ้านเขาสูงราษฎร์บารุง
5) นายชัยรัตน์ ช้างทอง
ครู รร.บ้านซับสมบูรณ์
6) นายสมชาย แจ้งมรคา
ครู รร.บ้านลานารวย
7) นายเอนก แนวโนนทัน
ครู รร.บ้านซับตะเคียนทอง
8) นายแสงเพชร คาแพง
ครู รร.บ้านหนองแจง
9) นางเลิศนภา ตอรบรัมย์
ครู รร.บ้านซับตะเคียนทอง
10) นางอัมพร จันทรางกูล
ครู รร.บ้าน กม.35
11) นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ครู รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
12) น.ส.เดือน มีสันเทียะ
ครู รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
13) นางจิราพร อินทรสุข
ครู รร.บ้านเนินสะอาด
14) นางดวงพร ณ วิเชียร
ครู รร.บ้านหนองโป่ง
15) น.ส.พิมพ์ภา ศรีชามก
ครู รร.บ้านโคกสาราญ
16) น.ส.ยุพา มั่นเขตกิจ
ครู รร.บ้านนาเฉลียง
17) นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
ครู รร.บ้านซับตะแบก
18) น.ส.ธีรรัตน์ กัลยาประสิทธิ์
ครู รร.บ้าน กม.30
19) นายชัชวาลย์ หาญแก้ว
ครู รร.บ้านราษฎร์เจริญ
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20) นางประไพพร ผลประดิษฐ์
ครู รร.บ้านคลองดู่
21) นางปรียา พินิจผล
ครู รร.บ้านโคกเจริญ
22) นางพรทิพา เพ็งหมู
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
23) นางสมฤทัย ส่งสุข
ครู รร.บ้านเขาสูงราษฎร์บารุง
24) นางรัตติยา สกุลสิทธิวัฒน์
ครู รร.บ้านหนองสะแกสี่
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 7 ราย
1) นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู รร.บ้าน กม.35
2) น.ส.เสาวนีย์ รินนาศักดิ์
ครู รร.บ้านตะกุดงาม
3) น.ส.ดาวรอน พันมาก
ครู รร.บ้านซับชมภู
4) นางกัลยาณี ชานาญไพร
ครู รร.บ้านแก่งหินปูน
5) น.ส.รุจิรา พันนุรักษ์
ครู รร.บ้านพญาวัง
6) นายศิวาพัชร์ ลิ้มสุธาพัฒน์
ครู รร.บ้านซับสมบูรณ์
7) นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์
ครู รร.บ้านเข็มทอง
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 2 ราย
1) น.ส.นิตยา กุฎเพชร
ครู รร.บ้านหนองไม้สอ
2) น.ส.วิสุทธา สวนเศรษฐ
ครู รร.บ้านพุขาม
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
(1) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จานวน 23 ราย
1) นางหนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติ
ครู รร.ซับบอนวิทยาคม
2) นางชาลิสา ทองติด
ครู รร.วังโป่งศึกษา
3) นางปวรวรรณ ทองหล่อ
ครู รร.ซับบอนวิทยาคม
4) นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทย
ครู รร.เพชรละครวิทยา
5) นางนันทพร ยอดพันคา
ครู รร.ดงขุยวิทยาคม
6) นางสาวณัชฉรียา ชานาญพันธ์
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
7) นางศศิญาภรณ์ ศิริเจริญกุล
ครู รร.น้าร้อนวิทยาคม
8) นางวนิดา วัฒนินทร
ครู รร.ผาเมืองวิทยาคม
9) นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
ครู รร.เพชรพิทยาคม
10) นางเดือนแรม เปลี่ยนศรี
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
11) นางนาตยา รัศมี
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
12) นายลิขิตดง นันตา
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
13) นายสุริยา กะวน
ครู รร.หนองไผ่
14) นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง
ครู รร.เพชรพิทยาคม
15) นางพรพนา แก้วกาหลง
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
16) นางสาววฤนดา เข็มพิลา
ครู รร.โคกปรงวิทยาคม
17) นางสุกญ
ั ญา จุมพรม
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
18) นางสาวลาพรวน ภาษิต
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
19) นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง
ครู รร.เพชรพิทยาคม
20) นายอรรถพร คตสุข
ครู รร.ท่าด้วงพิทยาคม
21) นางสาวจุฑาลักษร์ ชูไพรศิริกุล
ครู รร.เพชรพิทยาคม
22) นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม
ครู รร.หล่มสักวิทยาคม

๗๘
23) นางสาวสุวิญชา รักหาญ
ครู รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จานวน 28 ราย
1) นางสาวประภัสสร เบ้าชาลี
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
2) นายเจด ทานะมัย
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
3) นายไชยรัตน์ คาเมือง
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
4) นางสาวกนกวลี มาละอินทร์
ครู รร.เพชรพิทยาคม
5) นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
6) นางสาวภูริศา คาคุณ
ครู รร.ชนแดนวิทยาคม
7) นางสาววิริญญา ฝางแก้ว
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
8) นางสาวศิริพร โป้แล
ครู รร.เนินพิทยาคม
9) นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
10) นางวิไลวรรณ บุญเรือง
ครู รร.ชนแดนวิทยาคม
11) นายวันชัย อินทรผล
ครู รร.เพชรพิทยาคม
12) นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร
ครู รร.เพชรพิทยาคม
13) นางเบญจมาศ สุขเจริญ
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
14) นายนิรุตต์ มูลสี
ครู รร.หนองไผ่
15) นางวรรณนิภา บุญเรือน
ครู รร.เพชรพิทยาคม
16) นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์
ครู รร.นาเฉลียงพิทยาคม
17) นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
ครู รร.ดงขุยวิทยาคม
18) นางทาริกา วงษ์แก้ว
ครู รร.หนองไผ่
19) นายวันดี กุมภาพันธ์
ครู รร.เพชรพิทยาคม
20) นายณัฐกานต์ เพชรนิล
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
21) นางสาวนันทนา ลูกจันทร์
ครู รร.พัชรพิทยาคม
22) นางสาวอริศรา จรากร
ครู รร.แคมป์สนวิทยาคม
23) นางรจนา พรมนนท์
ครู รร.เพชรบูรณ์วิทยา
24) นางเกวลิน พาหา
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
25) นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
รอง ผอ. รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
26) นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
รอง ผอ. รร.หนองไผ่
27) นางสาวศศิมา นามวงษ์
รอง ผอ. รร.เพชรละครวิทยา
28) นายชาญณรงค์ อินอิว
ศึกษานิเทศก์ สพม.40
(3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
จานวน 1 ราย
1) นางสายเรียม ขุนสุรินทร์
ครู รร.นาเฉลียงพิทยาคม
5. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะชานาญการ
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จานวน 59 ราย

๗๙
ระเบียบวาระที่ 6.7
ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ราย นางประนอม พรมมารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 คาสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้ อ 8 ให้ กศจ.มี อ านาจหน้ าที่ ในเขตจั งหวัด ดั งต่ อ ไปนี้ (1) อ านาจตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าการศึกษาชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3 ) และ(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง”
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึ้น
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 เรื่อง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตาแหน่ง
2.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ลับ ที่ ศธ 0206.4/1371 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกตาแหน่ง โดย ก.ค.ศ.กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
3.1.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ยื่นคาขอพร้อมทั้งเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๘๐
3.1.2 การกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อผ่านการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการต่อไป
3.1.3 ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทาหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ
ขึ้นไปผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคาร้องคัดค้าน รวมทั้งดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
3.1.4 สานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาส
ให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสานักงาน ก.ค.ศ.
3.1.5 เมือ่ ไม่มีผู้คัดค้าน ดาเนินการตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า
เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินมีหน้าที่อ่าน ตรวจ และประเมินเอกสารวิชาการ และ
ดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 พร้อมกันและประเมินทุกด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับ
การประเมิน
3.1.6 การแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติและ
ผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็น วิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ.ได้รับคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่า
ขั้นต่าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ราย นางประนอม พรมมารักษ์ ตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเอกสารการ
ประกอบการพิจารณาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการต่อไป ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
3.3 สานักงาน ก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และดาเนินการประเมินข้าราชการ
รายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
3.4 สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วอนุมัติ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และ
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ลับ ที่ ศธ 0206.4/1371
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้ตรวจสอบแล้ว จึงเห็ นสมควรอนุมัติ
แต่งตั้ง นางประนอม พรมมารักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางประนอม
พรมมารักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางประนอม พรมมารักษ์ เลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่
29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติ ที่ ประชุ ม : อนุ มัติ แต่งตั้ง นางประนอม พรมมารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบ าลเพชรบู รณ์ เลื่ อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน
2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
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ระเบียบวาระที่ 6.8

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทั้งสิ้น 57 ราย ดังนี้
๑.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 13 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 8 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 21 ราย
๑.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จานวน 15 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.1 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 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
๓.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและสอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 13 ราย
3.1.1 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกและสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้ เตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 จานวน 2 ราย
3.1.2 เป็ น ผู้ส อบแข่งขัน ได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 8
พฤษภาคม 2560 โดยได้ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จานวน 10 ราย
3.1.3 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11
พฤษภาคม 2560 โดยได้ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 ราย
๓.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 8 ราย
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3.2.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 จานวน 5 ราย
3.2.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 ราย
3.2.3 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
11 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จานวน 2 ราย
๓.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 21 ราย
3.3.1 บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 25๖2 จานวน 8 ราย
3.3.2 บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 25๖2 จานวน 4 ราย
3.3.3 บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 25๖2 จานวน 6 ราย
3.3.4 บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 25๖2
จานวน 3 ราย
๓.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น 15 ราย
3.4.1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
11 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 จานวน 1 ราย
3.4.2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
27 เมษายน 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 จานวน 10 ราย
3.4.3 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
8 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จานวน 3 ราย
3.4.4 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่
19 พฤษภาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง)
ครบกาหนดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 ราย
3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้
3.5.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตาแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
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3.5.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งครูที่ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มดาเนินการ ดังนี้
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 ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 ทราบ
2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เสนอต่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป
3.5.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
3.5.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป และเมื่ อผ่าน
การประเมิน ทุ กครั้งจนครบ 2 ปี แล้ ว และเห็ น ว่าควรให้ ครูผู้ ช่วยผู้ นั้ นรับราชการต่อไปก็ให้ เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้ มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ
3.6 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้คาปรึกษา แนะนา รวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษา
รายงานแล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทั้ง 8 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงาน
แล้วปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑-๔ แต่ละครั้ง
มีผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และครั้งที่ ๕-๘ แต่ละครั้งมีผลการประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จานวน 57 ราย
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๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 จานวน 57 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ ช่ว ย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู จานวน 57 ราย คือ
1. นางรุ่งมณี บัวภาเรือง
ครูผู้ช่วย รร.บ้าน กม.28
2. นายนราธิป พระวงศ์
ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลวังโป่ง
3. นายธีรภัทร คาทิ้ง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านลาดแค
4. นางสาวจิราวรรณ ขวัญเจริญ
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโนนตูม
5. นายประสบลาภ นุ่มนวล
ครูผู้ช่วย รร.บ้านคลองน้าคัน
6. นายกิตติศักดิ์ สารมะโน
ครูผู้ช่วย รร.บ้านเขาชะโงก
7. นายญาณวุฒิ แสงจาปา
ครูผู้ช่วย รร.บ้านซับเปิบ
8. นางสาวปาจรีย์ ทับหงษ์
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโนนตูม
9. นางสาวอุมาพร แก้วแหวน
ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลชนแดน
10. นางสาวศิริรัตน์ กันสาลี
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโนนตูม
11. นางสาววัชรียา เกิดอยู่
ครูผู้ช่วย รร.บ้านคลองน้าคัน
12. นางสาววิไลรัตน์ สมพุทธ
ครูผู้ช่วย รร.บ้านทรัพย์พุทรา
13. นางสาวบุปผา โสภา
ครูผู้ช่วย รร.บ้านวังศาล
14. นางจารุพรรณ นิลวงศ์
ครูผู้ช่วย รร.บ้านทับเบิกร่วมใจ
15. นางยศยา แพ่งยัง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านเหล่าหญ้า
16. นายอัศวิน ชุมภา
ครูผู้ช่วย รร.บ้านทุ่งสมอ
17. นางสาวปาริชาติ อุทธิยา
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยผักกูด
18. นางสาวอารีย์รัตน์ สื่อศิริธารงค์
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยผักกูด
19. นายนพรัตน์ ขันติเจริญ
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยลาด
20. นายสุรวี เขียวลี
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยลาด
21. นางสาววราภรณ์ สวัสดิค์ ีรีกุล
ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองแม่นา
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22. นางสาวสาธิยา หมื่นภักดี
23. นางสาวสิรินุช สุทธศิริ
24. นางสาวพัชรี วงศ์ฮู้
25. นางไพจิต ศรีคา
26. นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
27. นางหัทยา คาหาญพล
28. นางสาวสุกันญา บมขุนทด
29. นางวิลาวัณย์ คงรอด
30. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ โตสุวรรณ์
31. นายดวงทิพย์ บุญหล้า
32. นางสาวลัดดาวรรณ ยิม้ อยู่
33. นายสามารถ กินูน
34. นางสุภาพร ยืนยาว
35. นางสาวนภัสกร กะสวย
36. นางสาวบุณยาพร พลคร
37. นางสาวจันทร์จรัส ดีน้อย
38. นางสาวขวัญกมล สกุลณี
39. นางสาวสุพัตรา สีอาสา
40. นางสาวฐิติวรดา ณ เมธา
41. นางสาววาริพินทุ์ มีศักดิ์กนก
42. นางสาวโสรยา ทองตัด
43. นางสาวจันทิมา หลาใจซื่อ
44. นางสาวอารีย์ พิมพ์รัตน์
45. นางสาวสวนิดา คาเก่า
46. นายสุรัตน์ แซงศรีนวล
47. นางสาวกฤษณา ฉ่ามณี
48. นายณัฐพล สวนแก้ว
49. นายปริญญา ดีนอก
50. นางชวนพิศ สายจันยูร
51. นางสาวพิชญา วีระคา
52. นายศราวุธ มีสัตย์
53. นายวุฒิชัย การถาง
54. นางสาวอารีรัตน์ คชสารทอง
55. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร
56. นายพงศ์พิชญ์ เฮ้าปาน
57. นางสาววรางค์ศิริ ฤทธิ์รอด

ครูผู้ช่วย รร.บ้านตะกุดไผ่
ครูผู้ช่วย รร.บ้านซับสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย รร.บ้านเนินสะอาด
ครูผู้ช่วย รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองสรวง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโคกรังน้อย
ครูผู้ช่วย รร.บ้านจัดสรร
ครูผู้ช่วย รร.บ้านคลองตะพานหิน
ครูผู้ช่วย รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองสะแก
ครูผู้ช่วย รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองสะแก
ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองย่างทอย
ครูผู้ช่วย รร.บ้านคลองยาง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านตีบใต้
ครูผู้ช่วย รร.บ้านตีบใต้
ครูผู้ช่วย รร.บ้านพญาวัง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านแควป่าสัก
ครูผู้ช่วย รร.บ้านสระประดู่
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโคกสะแกลาด
ครูผู้ช่วย รร.บ้าน กม.35
ครูผู้ช่วย รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ครูผู้ช่วย รร.บึงสามพันวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี
ครูผู้ช่วย รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูผู้ช่วย รร.เมืองศรีเทพ
ครูผู้ช่วย รร.ชนแดนวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.นาสนุ่นวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.วังโป่งศึกษา
ครูผู้ช่วย รร.ดงขุยวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.เมืองกลางวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.ศรีมงคลวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.ซับบอนวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.แคมป์สนวิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ครูผู้ช่วย รร.หล่มสักวิทยาคม
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ระเบียบวาระที่ 6.9

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สาหรับทาหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติ งาน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จานวนทั้งสิ้น 73 ราย ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 30 ราย
๑.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวน 6 ราย
๑.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จานวน 37 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 30 ราย
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 6 ราย
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 37 ราย
3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี้
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สาหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสอง
ปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่ งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียม ความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจานวนวันลา
ที่เกินให้ครบสองปี

๘๘
4. ให้ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม เป็ น ไปตามหลั ก สู ต รที่ ก าหนดแนบท้ า ย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้
4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
5. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
5.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่พี่เลี้ยง โดยให้คาปรึ กษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนาการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ และ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
“วิธีการ
ฯลฯ
2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
2.1.2 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
2.1.2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ฯลฯ
3.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 , 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบการตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด

๘๙
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2 และเขต 3 ตรวจสอบการตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่ างเข้ม ที่ส ถานศึกษารายงานแล้ ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด สมควรแต่งตั้งให้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 73 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2 และ เขต 3
จานวน 73 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดารงตาแหน่งครู
ผู้ช่วย จานวน 73 ราย คือ
1. นายธิติวัฒน์ วิชัยธนพัฒน์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
2. น.ส.โศภิษฐา คงธน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลชนแดน
3. น.ส.ชนากานต์ อินจาด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังหิน
4. น.ส.สมปองทรัพย์ วงษ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนตูม
5. น.ส.นารินทร์ เวกสูงเนิน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลาดแค
6. นายศุภกิตติ์ เพชรนันท์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
7. นายลิขิต สวัสดิ์นะที
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)
8. นายพรหมมินทร์ จันทร์โท
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองน้าคัน
9. น.ส.จิราภรณ์ ฮวดพรม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับเจริญ
10. น.ส.ทิพย์สุดา เวสูงเนิน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
11. นายอภินัฐ แสนแดง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
12. นายทรงธรรม ขวัญมา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน
13. นายอุเทน จอกนาค
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกกจั่น
14. น.ส.ถิรญา สงวนพงศ์พันธุ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังชะนาง
15. น.ส.ศิรินภา อุดศรี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านยางลาด
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16. น.ส.ลักขณา จินากลึง
17. น.ส.สุภาวดี บุญเรือง
18. นายเชาวน์วัตร บุ้งจันทร์
19. นางปิยนุช พรหมมา
20. น.ส.ทัศวรรณ เอี่ยมกาย
21. นางปภัสรา สารพวง
22. น.ส.ญาณวีร์ อินอ่า
23. น.ส.กาญจนา อินเที่ยง
24. น.ส.ภัทราพร โกวิทนนท์
25. น.ส.อนงค์นาฏ แก้วทะ
26. น.ส.อารีย์ แก้วจันทร์
27. น.ส.รุ่งนภา ดินไทย
28. น.ส.อารีญา แพงน้อย
29. น.ส.รพีพรรณ ยอดทัด
30. นายรณชัย ยังคัง
31. นายอานนท์ ทองวัน
32. นางภัทรพร นุชนารถ
33. นางวารุณี จันทร์สูง
34. น.ส.เดือนเต็ม พาพิจิตร
35. น.ส.ศิริพร จันทร์เงิน
36. นายปัณวัฐศิกษ์ คาเลี้ยม
37. นางวรนุช ลายทิม
38. น.ส.สุพรรณี สีที
39. น.ส.มินตรา ภู่สิงห์
40. น.ส.หรรษาลักษณ์ พรมมาอินทร์
41. น.ส.บัวทอง น้อยคง
42. น.ส.ณัฐพัชร์ บุญวรานันท์
43. น.ส.ศิริพร ภูยงค์
44. นายณัฐพล สีหาฤทธิ์
45. น.ส.อุมา แสนแพงดี
46. นางวันนา ทองเย้า
47. นางยุพิล ศรีดี
48. น.ส.อาภัสดา จันทาดา
49. นายฐานกรณ์ พงษ์สุข
50. นายสิรวิชญ์ ตันบุญ
51. น.ส.วาทินี ยังทรัพย์
52. น.ส.โศภชา วัฒนปชาโชติ
53. นายอัสนี ปวงสันเทียะ
54. น.ส.นิศารัตน์ มาแก้ว
55. นายเทพประสิทธิ์ ชัยปัญญา

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลาดแค
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงลาน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับขลุง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงขุย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกยาว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับขลุง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลชนแดน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนตูม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังรวก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนตูม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหลักด่าน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาดกลอย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงน้าเดื่อ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไทรทอง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปากตก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎ์บารุง)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับชมภู
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลาตาเณร
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศรีมงคล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาพลวง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาพลวง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาพลวง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังใหญ่
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบ่อรัง
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56. น.ส.วราภรณ์ โคนชัยภูมิ
57. น.ส.รุ่งทิพย์ ม่วงสุข
58. น.ส.ศิริยา พลทา
59. น.ส.ดาราวรรณ เตาวาน
60. น.ส.ณิชกานต์ ธรรมสัตย์
61. นายณัฐวุฒิ ตรีเสียน
62. น.ส.มนต์สุธี ผัดยา
63. น.ส.กมลพรรณ รอดเที่ยง
64. นายยุทธชัย บุญเหลือ
65. น.ส.เกศสุดา กลิ่นเทศ
66. นายปิยะพงศ์ คงกระพันธ์
67. นางยุบล วงศ์พรหม
68. น.ส.ศิริพร นาคพิจิตร
69. น.ส.จันทิมา ธรรมมัง
70. นายวิชญะ ศรีไพร
71. น.ส.กัลยาณี นันทอินทร์
72. น.ส.อุบลวรรณ ทองปุ่น
73. นางปณิดา กกกนทา

ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกกรวด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไทรงาม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินถาวร
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาคลัง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาคลัง
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ระเบียบวาระที่ 6.10

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีประกาศรวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกาหนดตาแหน่งใหม่
ในสถานศึกษาที่ไปเรียนรวม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่มีประกาศ รวมและเลิกสถานศึกษาไปกาหนดตาแหน่งใน
สถานศึกษาที่ไปเรียนรวม ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เสนอ จานวน 3 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2.3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ใช้แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม 2560
2.4 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง ยุบ เลิก รวมสถานศึกษา
2.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต ๒ ได้ มี ป ระกาศรวมและเลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งมีผลทาให้ข้าราชการ
ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึกษาที่ มีประกาศรวมและเลิ กสถานศึกษาได้รับคาสั่ งให้ ไปปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่ไปเรียนรวมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงเห็ นควรตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีประกาศรวมและเลิกสถานศึกษา ไปกาหนด
ในสถานศึกษาที่ไปเรียนรวม ดังนี้
3.1.1 นางตระกูล บุศย์น้าเพชร ครูโรงเรียนบ้านภูปูน ตัดโอนไปกาหนดตาแหน่งในโรงเรียนบ้าน
วังบาล (-2)
3.1.2 นางประกอบใจ ขะมานาม ครูโรงเรียนบ้านขี้นาค ตัดโอนไปกาหนดตาแหน่งในโรงเรียน
บ้านวังบาล (-2)
3.1.3 นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนบ้านน้าอ้อม ตัดโอนไปกาหนดตาแหน่งในโรงเรียน
บ้านน้าชุน (-3)
3.2 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน ไปกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานการ
สอน ข้อ 1.1 ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกาหนดใน
สถานศึกษาที่ถูกรวมก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งตาแหน่งว่างและตาแหน่งที่มีคนครอง ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
เท่านั้น และเมื่อตัดโอนแล้วสถานศึกษาที่ได้รับการตัดโอนต้องมีอัตรากาลังไม่เกินเกณฑ์
3.2.2 การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นกรณี ๆ ไป
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 เห็นควรตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่มี
ประกาศรวม และเลิกสถานศึกษา ไปกาหนดตาแหน่งในสถานศึกษาที่ไปเรียนรวม ทั้ง 3 ราย
5.2 สาหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด เห็นควรขออนุมัติ ก.ค.ศ.
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีประกาศรวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกาหนด
ตาแหน่งใหม่ ในสถานศึกษาที่ไปเรียนรวม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จานวนทั้งสิ้น 3 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การด าเนิ น การทางวินั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ตั ดโอนต าแหน่ งและอั ตราเงินเดื อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีประกาศรวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกาหนดตาแหน่งใหม่
ในสถานศึกษาที่ไปเรียนรวม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จานวนทั้งสิ้น 3 ราย
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตติ ัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่มีประกาศรวม หรือเลิกสถานศึกษา ไปกาหนดตาแหน่งใหม่ในสถานศึกษาที่ไปเรียนรวม จานวน 3 ราย คือ
1. นางตระกูล บุศย์น้าเพชร ครูโรงเรียนบ้านภูปูน ตัดโอนไปกาหนดตาแหน่งในโรงเรียนบ้านวังบาล
2. นางประกอบใจ ขะมานาม ครูโรงเรียนบ้านขี้นาค ตัดโอนไปกาหนดตาแหน่งในโรงเรียนบ้านวังบาล
3. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนบ้านน้าอ้อม ตัดโอนไปกาหนดตาแหน่งในโรงเรียนบ้านน้าชุน

๙๔
ระเบียบวาระที่ 6.11

ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ช่วยปฏิบัติราชการต่างสถานศึกษา กรณีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ
และขัดแย้งกับสถานศึกษาถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพื้นที่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวั ดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการต่างสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กรณีเจ็บป่วย มีปัญหาด้านสุขภาพ และขัดแย้งกับสถานศึกษาถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพื้นที่ ตามที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จานวนทั้งสิ้น 4 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ก าหนดว่า ส าหรั บการสั่ งให้ ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใดไปปฏิ บั ติ ราชการใน
หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 หนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การช่วยราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๐๒๒๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การช่วยราชการกรณีจาเป็น
๕ กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่
๑. ติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว
๓. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต
๔. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตรากาลังฯ
5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชดาริ/พระราชประสงค์
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 นางโสภาภรณ์ โรจนแพทย์ ตาแหน่งครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อาเภอหล่มเก่า เคย
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูร ณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2561 ให้ไปช่วยราชการชั่วคราว โรงเรียนวัดหนองปลาซิว อาเภอหล่มสัก มีกาหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม
2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2562 บัดนี้ครบกาหนดแล้ว จึงมีความประสงค์ขอช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนวัด
หนองปลาซิวต่อไป ด้วยเหตุผล เจ็บป่วย (โรคหลอดเลือดสมองตีบ เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง) โดยโรงเรียน
บ้านทับเบิกร่วมใจ มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ มีจานวนนักเรียน 482 คน และโรงเรียนวัดหนองปลาซิวมีอัตรากาลัง
ครูเกินเกณฑ์ (+1) แต่มีครูไม่ครบชั้น มีครูจานวน 5 คน ผู้ บริหารโรงเรียนจานวน 1 คน มีจานวนนักเรียน 65 คน
ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
3.2 นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ตาแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านฝาย อาเภอหล่มสัก มีความประสงค์ขอช่วย
ราชการที่โรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน อาเภอหล่มเก่า ด้วยเหตุผล ขัดแย้ง ภายในโรงเรียนและขัดแย้งกับชุมชน โดย
โรงเรียนบ้านฝายมีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ มีครูจานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 คน มีจานวนนักเรียน

๙๕
251 คน และโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดินมีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ มีครูจานวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียนจานวน
1 คน มีจานวนนักเรียน 285 คน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
3.3 นางสาวจิน ตนา บุ ญ สิงห์ ตาแหน่งครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนบ้ านดอยน้าเพียงดิน อาเภอหล่ มเก่า
มีความประสงค์ขอช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านฝาย อาเภอหล่มสัก ด้วยเหตุผล ขัดแย้งภายในโรงเรียนและขัดแย้งกับ
ชุมชน โดยโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ มี ครูจานวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียนจานวน
1 คน มีจานวนนักเรียน 285 คน และโรงเรียนบ้านฝาย มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ มี ครูจานวน 16 คน ผู้บริหาร
โรงเรียนจานวน 1 คน มีจานวนนักเรียน 251 คน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
3.4 นางสุ รี พ รรณ ผดุ งกิ จ ต าแหน่ งครู อั น ดั บ ค.ศ.3 โรงเรี ย นบ้ า นดอยน้ าเพี ย งดิ น อ าเภอหล่ ม เก่ า
มีความประสงค์ขอช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านวังบาล อาเภอหล่มเก่า ด้วยเหตุผลขัดแย้งภายในโรงเรียน และขัดแย้ง
กับชุมชน โดยโรงเรียนบ้านวังบาล มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ จานวนครู 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 คน มีครู
ช่วยราชการจานวน 1 คน มีจานวนนักเรียน 201 คน มีโรงเรียนควบรวมจานวน 4 โรง (1.โรงเรียนบ้านท่าข้าม มีครู
จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 คน มีจานวนนักเรียน 27 คน 2.โรงเรียนบ้านขี้ นาค มีครูจานวน 1 คน
3.โรงเรียนบ้านภูปูน มีครูจานวน 1 คน 4. โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง มีครูจานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนจานวน
1 คน มีจานวนนักเรียน 17 คน) และโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดินมีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ ครูจานวน 17 คน
ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 คน มีจานวนนักเรียน 285 คน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู ทั้ง 4 ราย ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ดังนี้
1. นางโสภาภรณ์ โรจนแพทย์ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัด
หนองปลาซิว
2. นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านฝาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน
3. นางสาวจินตนา บุญสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านฝาย
4. นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ ครูโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน ไปช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านวังบาล
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิ จารณาอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ไปช่วยปฏิบัติราชการ จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางโสภาภรณ์ โรจนแพทย์ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัด
หนองปลาซิว
2. นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านฝาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน
3. นางสาวจินตนา บุญสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านฝาย
4. นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ ครูโรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน ไปช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านวังบาล

๙๖
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การด าเนิ น การทางวินั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
ดังนี้
1. เห็นชอบให้ นางโสภาภรณ์ โรจนแพทย์ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่
โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
2. สาหรับราย นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ,นางสาวจินตนา บุญสิงห์ และ นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และนาเสนอเป็น (วาระลับ) ในคราวถัดไป
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ 6 โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : มีความเห็นพ้องต้องกันกับความเห็นของ อกศจ.เพชรบูรณ์ โดย
1. เห็นชอบให้ นางโสภาภรณ์ โรจนแพทย์ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียน
วัดหนองปลาซิว
2. สาหรับราย นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ,นางสาวจินตนา บุญสิงห์ และ นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ เห็นชอบให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และนาเสนอเหตุผลและความจาเป็นในการแก้ปัญหา
เป็น (วาระลับ) ในคราวถัดไป

๙๗
ระเบียบวาระที่ 6.12

ขออนุมัติส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู
กรณีพิเศษ ไปต่างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.................................................................................................................................................................................
1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู กรณีพิเศษ ขอย้ายไปดารงตาแหน่งต่างเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จานวน 1 ราย คือ นายต้องตา จาเริญใจ ตาแหน่ง ครู โรงเรียน
บ้านโคกสาราญ
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.5 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 118 ลงวันที่ 8
มกราคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.6 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับคาร้องขอย้ายราย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นายต้องตา จาเริญใจ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกสาราญ มีความประสงค์ขอย้ายกรณี
พิเศษ เพื่อดูแลบิดาที่เจ็บป่วยร้ายแรง โดยขอย้ายไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
การย้ายของข้าราชการครู ราย นายต้องตา จาเริญใจ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านโคกสาราญ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นขอย้ายกรณีพิเศษ จึงเห็นควรให้ส่งคาร้องขอย้ายกรณีพิเศษของข้าราชการครู รายดังกล่าว
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง

๙๘
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติส่งคาร้องขอย้าย กรณีพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายต้องตา จาเริญใจ ตาแหน่งครู โรงเรียน บ้านโคกสาราญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 ตามคาร้องขอของตนเอง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การโยกย้ า ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติส่งคาร้องขอย้าย กรณีพิเศษ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายต้องตา จาเริญใจ ตาแหน่งครู โรงเรียน บ้ านโคกสาราญ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามคา
ร้องขอของตนเอง โดยผ่านการกลั่น กรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู กรณีพิเศษ ไปต่าง
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 ราย คือ นายต้องตา จาเริญ ใจ ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 ตามคาร้องขอของตนเอง

๙๙
ระเบียบวาระที่ 6.13 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ ขออนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งผู้ สอบแข่งขันได้
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ทดแทนผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปต่าง
เขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอรวมจานวนทั้งสิ้น 5 อัตรา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 4 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 2 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 2 อัตรา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.3 หนังสือสานักงาน สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
2.5 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
2.7 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ได้รับคาสั่งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษาใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ดังนี้

๑๐๐
1.1 น.ส.พรพิมล กองเสลา ตาแหน่งครู อันดับ คศ.1 ตาแหน่งเลขที่ 1498
โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย อาเภอชนแดน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1.2 นางจุฬารัตน์ ผาละนัด ตาแหน่งครู อันดับ คศ.1 ตาแหน่งเลขที่ 716 โรงเรียนธาราคีรี
อาเภอชนแดน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลาภู เขต 1
1.3 นายธีรวัฒน์ หนูพัฒน์ ตาแหน่งครู อันดับ คศ.1 ตาแหน่งเลขที่ 2054 โรงเรียนบ้านวังหิน
อาเภอวังโป่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านปะทาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1.4 นายเอกพจน์ สิงห์คา ตาแหน่งครู อันดับ คศ.1 ตาแหน่งเลขที่ 2057 โรงเรียนบ้านวังศาล
อาเภอวังโป่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านโนนคาตื้อจตุราษฏร์วิทยา(โรตารี่) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2. โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย มีจานวนนักเรียนข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จานวน 65 คน
มีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (-1) ดังนี้
2.1 อัตรากาลังข้าราชการครูตาม จ.18
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 3 คน
2.2 อัตรากาลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 4 คน
3. โรงเรียนธาราคีรี มีจานวนนักเรียนข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จานวน 94 คน
มีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (พอดีเกณฑ์) ดังนี้
3.1 อัตรากาลังข้าราชการครูตาม จ.18
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 5 คน
3.2 อัตรากาลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 5 คน
4. โรงเรียนบ้านวังหิน มีจานวนนักเรียนข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จานวน 337 คน
มีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (พอดีเกณฑ์) ดังนี้
4.1 อัตรากาลังข้าราชการครูตาม จ.18
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 18 คน
4.2 อัตรากาลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 18 คน
5. โรงเรียนบ้านวังศาล มีจานวนนักเรียนข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จานวน 125 คน
มีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (พอดีเกณฑ์) ดังนี้

๑๐๑
5.1 อัตรากาลังข้าราชการครูตาม จ.18
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 14 คน
5.2 อัตรากาลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- ผู้บริหาร จานวน 1 คน
- ครูผสู้ อน จานวน 14 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคาสั่งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษา
ใหม่ สังกัดรายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 รายนางวารุณี จันทร์สูง ตาแหน่งครู
อันดับ คศ.1 ตาแหน่ง เลขที่ 2052 โรงเรียนบ้านน้าอ้อม อาเภอวิเชียรบุรี
2. โรงเรียนบ้านน้าอ้อม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ผู้บริหารจานวน 1 คน
ครูผู้สอน จานวน 1 คน เปิดการเรียนการสอน จานวน 9 ชั้นเรียน มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน เกณฑ์อัตรากาลัง
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โรงเรียนที่จานวนนักเรียน 41 คน จะมีเกณฑ์อัตรากาลัง คือ มีผู้บริหาร 1 คน และครูผู้สอน
จานวน 3 คน
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และเขต 3 พิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มี
ผู้เขียนคาร้องขอย้ายมาดารงตาแหน่งในโรงเรียนดังกล่าว และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ทดแทนผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไป
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
- กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตาแหน่งเลขที่ 1498 เลขที่จ่ายตรง 0164016 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ.1
ขั้น 21,570 บาท โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
2. ตาแหน่งเลขที่ 716 เลขที่จ่ายตรง 0164005 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ.1
ขั้น 25,240 บาท โรงเรียนธาราคีรี
- กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตาแหน่งเลขที่ 2054 เลขที่จ่ายตรง 0164352 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ.3
ขั้น 45,290 บาท โรงเรียนบ้านวังหิน
2. ตาแหน่งเลขที่ 2057 เลขที่จ่ายตรง 0164496 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ. 3
ขั้น 43,800 บาท โรงเรียนบ้านวังศาล
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
ทดแทนผู้รับได้รับการพิจารณาย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้โรงเรียนบ้านน้าอ้อม อาเภอวิเชียรบุรี

๑๐๒
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัตบิ รรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3 รวมจานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 4 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตาแหน่งเลขที่ 1498 เลขที่จ่ายตรง 0164016 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ.1
ขั้น 21,570 บาท โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
2. ตาแหน่งเลขที่ 716 เลขที่จ่ายตรง 0164005 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ.1
ขั้น 25,240 บาท โรงเรียนธาราคีรี
- กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตาแหน่งเลขที่ 2054 เลขที่จ่ายตรง 0164352 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ.3
ขั้น 45,290 บาท โรงเรียนบ้านวังหิน
2. ตาแหน่งเลขที่ 2057 เลขที่จ่ายตรง 0164496 อัตราเงินเดือน อันดับ คศ. 3
ขั้น 43,800 บาท โรงเรียนบ้านวังศาล
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 1 อัตรา
- กลุ่ ม วิ ช าเอก ปฐมวั ย จ านวน 1 อั ต รา ทดแทนผู้ รั บ ได้ รับ การพิ จ ารณาย้ า ยไปต่ างเขตพื้ น ที่
การศึกษา ให้โรงเรียนบ้านน้าอ้อม อาเภอวิเชียรบุรี
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู ร ณ์ เกี่ ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การโยกย้ าย การด าเนิ น การทางวินั ย การก าหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 3 รวมจานวน 5 อัตรา
ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 4 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 2 อัตรา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา

๑๐๓
ระเบียบวาระที่ 6.14

ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งขอย้ายกรณีปกติ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เสนอ จานวน 1 ราย คือ นางสุปราณี พาดี ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2521
2. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดการย้ายข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็น 3 กรณี ได้แก่ 1.ย้ายกรณีปกติ 2.ย้ายกรณีพิเศษ 3.ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
คุณสมบัติขอผู้ขอย้ายกรณีปกติ เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส และกลับภูมิลาเนาเดิม ดังนี้
(1) ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
(2) ดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
(3) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
การย้ายกรณีปกติ ให้ยื่นคาร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่
2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ทั้งนี้ คาร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณาย้าย
ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน และคาร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายได้
ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป หากพ้นกาหนดเวลาคาร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ ถือว่าคาร้องขอย้ายนั้น
เป็นอันยกเลิก หากข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์ย้ายให้ยื่นคาร้องขอย้ายใหม่
4. หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2559 เรื่ อ ง การแก้ ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน กาหนดให้ อกศจ. เป็ น ผู้ พิจ ารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
นางสุปราณี พาดี ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอย้ายกรณีปกติ เหตุผลเพื่อกลับภูมิลาเนา และดูแลบิดา มารดา ซึ่ง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีตาแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งเลขที่ 109
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์รายข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด เป็นผู้ยื่นคาร้องขอย้ายรายเดียว และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มี
ตาแหน่งว่างที่ใช้รับย้ายได้ เห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้าย เพื่อ

๑๐๔
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) ตามข้อเสนอของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 3 ราย
นางสุ ป ราณี พาดี ให้ ด ารงต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ ต าแหน่ ง เลขที่ 109 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จารณาอนุมั ติ รับ ย้ายข้ าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ราย นางสุปราณี พาดี
ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งเลขที่ 109 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตริ ับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ราย นางสุปราณี พาดี ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งเลขที่ 109 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

๑๐๕
ระเบียบวาระที่ 6.15

ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามคุณวุฒทิ ี่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.คาขอ
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนข้าราชครู
และบุคลากรทางากรศึกษาให้ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จานวน 1 ราย คือ นางสาวมยุรี สีสอนการ ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน
บ้านน้าดุกเหนือ อาเภอหล่มสัก
2. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ตามมาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547
2.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1304/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง เลื่ อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
2.4 หนังสือสานักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การ
กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒที่ ก.ค.ศ.รับรอง
2.5 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2.6 สานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้
1.ข้ า ราชการครู ผู้ นั้ น ต้ อ งได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ตามที่ ก.ค.ศ.รั บ รอง และก าหนดว่ า เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู
2. ข้าราชการครูผู้นั้นต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุละแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการครู
3. ข้าราชการครูผู้ นั้นยื่นคาขอให้ ได้รับเงินเดือนและหรื อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ ง
เลื่อนและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง ในกรณี ได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส ถานศึกษาให้ หนังสื อ
รับรองแสดงว่าสาเร็จการศึกษา
4. ในกรณีที่ข้าราชการครูไม่ยื่นคาขอภายในกาหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดนี้ (กรณี
ยื่นเกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา) ให้ สั่งให้ข้าราชการครูผู้นั้นได้รับเงินเดือน
และ/หรือปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในกรณีที่ได้รับวุฒิ เพิ่มขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่
ข้าราชการครูผู้นั้นยื่นคาขอ

๑๐๖
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 2 จ านวน 1 ราย คือ นางสาวมยุรี สีสอนการ ครูผู้ ช่วย โรงเรียนบ้านน้าดุกเหนื อ
อาเภอหล่มสัก มีความประสงค์ขอเพิ่มคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และ
ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ได้รับเพิ่มขึ้น ดังนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเพิ่มจากเดิมอัตราเงินเดือน 16,150.- บาท เป็นเงินเดือน 17,690.-บาท
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบแล้ว สมควรเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์ พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบให้ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาสายผู้ส อน
ตาแหน่งครู และตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 1 ราย และให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ยื่น คาร้องฯ (กรณี ยื่นเสนอขอเพิ่มคุณวุฒิ ภ ายหลัง 60วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้สาเร็จการศึกษา)
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ราย นางสาวมยุรี สีสอนการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้าดุกเหนือ ดังนี้
5.1 ขอเพิ่มคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
5.2 ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ยื่นคาร้องฯ
(กรณียื่นเสนอขอเพิ่มคุณวุฒิภายหลัง 60 วัน นับจากวั นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา)ได้รับเงินเพิ่ม
จากเดิมอัตราเงินเดือน 16,150.- บาท เป็นเงินเดือน 17,690.-บาท.
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ราย นางสาวมยุรี สีสอนการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้าดุกเหนือ เพิ่มคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และ
ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. เพิ่มคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
2. ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ยื่นคาร้องฯ (กรณียื่น
เสนอขอเพิ่มคุณวุฒิภายหลัง 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา)ได้รับเงินเพิ่มจากเดิม
อัตราเงินเดือน 16,150.- บาท เป็นเงินเดือน 17,690.-บาท.

๑๐๗
ระเบียบวาระที่ 6.16

ขออนุมัติรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1.1 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 10
1.2 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 7
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ความชานาญและ
ประสบการณ์เฉพาะตัว สาหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
๒.5 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป)
และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา
๒.6 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้าย
ข้าราชการพลเรือน
2.7 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.8 สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.9 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.10 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.11 ประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

๑๐๘
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 การรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 10
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 7
กลุ่มอานวยการ
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศตาแหน่งว่างเพื่อรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง รับย้าย ฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
3.2.1 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีผู้ประสงค์ยื่นคาขอย้าย จานวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางทิพหทัย เพชรผึ้ง

ตาแหน่ง /ระดับ
นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ

สังกัด

ขอย้ายมาดารงตาแหน่ง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

3.2.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ7
กลุ่มอานวยการ มีผู้ประสงค์ยื่นคาขอย้าย จานวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุภาพร มั่งมี

ตาแหน่ง /ระดับ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

สังกัด

ขอย้ายมาดารงตาแหน่ง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

3.3 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ คาสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 193/2562
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มติทปี่ ระชุมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 และตามมาตรฐาน
ตาแหน่งหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3.4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและ
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560
“ ข้อ 2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด

๑๐๙
ข้อ 3 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณา
จัดเรียงลาดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”
3.5 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และจัดทาค่าคะแนน ตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับย้ายฯ คาสั่งที่ 195/2562 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และตั้ง
กรรมการพิจารณาจัดเรียงลาดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) คาสั่งที่ 196/2562 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผลการพิจารณา
มีมติดังนี้
1) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯ มาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตาแหน่งเลขที่ อ 10
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นางทิพหทัย เพชรผึ้ง

ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

2) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯมาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
กลุ่มอานวยการ ตาแหน่งเลขที่ อ 7
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภาพร มั่งมี

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดและเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับย้าย เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามข้อเสนอของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 2 อัตรา ดังนี้

๑๑๐
ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

1 นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2 เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัตงิ าน/ชานาญงาน
กลุ่มอานวยการ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตาแหน่ง
เลขที่
อ 10

อ7

พิจารณารับย้าย
/เปลี่ยนตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
นางทิพหทัย
เพชรผึ้ง

นางสาวสุภาพร มั่งมี

ตาแหน่ง
/กลุ่ม/สังกัดเดิม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
/สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
/สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตาแหน่ง หมาย
เลขที่
เหตุ
อ 11

รับย้าย

อ 48

รับย้าย

5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ รับเปลี่ยนตาแหน่ง รับ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้
5.1 สมควรรับย้าย ราย นางทิพหทัย เพชรผึ้ง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
มาดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5.2 สมควรรับย้าย ราย นางสาวสุภาพร มั่งมี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ อ7 กลุ่มอานวยการ
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิ จารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๑๑๑
8. มติที่ประชุม : อนุมัติรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 2 ราย คือ
1. รับย้าย ราย นางทิพหทัย เพชรผึ้ง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร
งานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาดารงตาแหน่ง
นักวิชา การเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
2. รับย้าย ราย นางสาวสุภาพร มั่งมี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มาดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ อ7 กลุ่มอานวยการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1

๑๑๒
ระเบียบวาระที่ 6.17

ขอความเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปกาหนดในตาแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน
ที่อยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอัตรากาลัง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนตาแหน่งว่าง
ที่มีอัตราเงินเดือน ตาแหน่ง บุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปกาหนดในตาแหน่งว่างไม่มีอัตรา
เงินเดือน ที่อยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่งประเภทวิชาการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/
ชานาญการ ไปเป็นอัตราเงินเดือนของ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน 1 อัตรา
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือ
โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
2.2 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0707/ว 14 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2523 เรื่อง การสับเปลี่ยนและ
โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
2.3 หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0403/ว 87 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 เรื่อง การสับเปลี่ยน
หรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
2.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552
2.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
2.7 คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 487/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้พิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบ
อัตรากาลังใหม่ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคาสั่งกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามคาสั่งที่ 487/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอัตรากาลังตามกรอบ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด 10 อัตรา เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชี 8 อัตรา มีคนครองและว่างมีเงิน 5 อัตรา ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2 อัตรา ว่างมีเงิน 1 อัตรา
โดยได้นาเงินจากตาแหน่งอื่นที่เกินกรอบฯ มากาหนดไว้เพื่อดาเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ไม่มีบุคลากรดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากได้มีการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวมากาหนดตาแหน่งที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 2 อัตรา และไม่สามารถฟื้นตาแหน่งได้ และเมื่อมีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ใหม่ จึงได้มีการกาหนดตาแหน่งนักวิชาการพัสดุตามกรอบอัตรากาลังใหม่
3.3 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 และ ที่ สร 0707/ว 14
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2523 เรื่อง การสับเปลี่ยน และโอนอัตราเงินเดือน “การโอนอัตราเงินเดือน การโอนอัตรา
เงินเดือนของตาแหน่งหนึ่งไปเป็นอัตราเงินเดือนของอีกตาแหน่งหนึ่ง ซึ่ง ก.พ. ได้กาหนดให้มีตาแหน่งแล้ว แต่ยังไม่มี
อัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้นให้ทาได้ แม้ว่าจะเป็นการโอนอัตราเงินเดือนของตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตาม
กฎหมาย หรืออัตราเงินเดือนที่จะโอนไปนั้นจะต่ากว่าขั้น ต่าของอัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่รับโอนก็ตาม และ
จะต้องกระทาภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด”

๑๑๓
3.4 ตามหนังสานักงานประมาณ ที่ นร 0403/ว 87 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 กาหนดว่าการโอน
อัตราเงินเดือน หรือสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือน ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน ดังนี้
3.4.1 การฟื้นอัตราว่างจากการโอนอัตราเงินเดือนที่ว่างไปเป็นอัตราสาหรับตาแหน่งใหม่ หรือ การ
ฟื้นอัตราว่างจากการตัดโอนอัตราเงินเดือนที่มีผู้ครองอยู่ตามตัวไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่งตั้งใหม่
3.4.2 การนาอัตราเงินเดือนตั้งใหม่ไปใช้บรรจุข้าราชการในตาแหน่งใด ๆ นอกจากตาแหน่งที่ระบุ
ไว้ในใบยืนยันยอดอัตราเงินเดือนตั้งใหม่
3.4.3 การแตกอัตราเงินเดือนเดิมที่ว่าง หรืออัตราตั้งใหม่เป็นหลายอัตรา
การโอนหรือสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนนอกจากที่กล่าวในข้อ 3.4.1 , 3.4.2 และ 3.4.3 ให้กระทา
ได้โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงานประมาณ
3.5 การโอนอัต ราเงิน เดื อ นจาก ต าแหน่ งนั กวิช าการเงิน และบั ญ ชี ไปเป็ น อั ต ราเงิน เดื อนของตาแหน่ ง
นักวิชาการพัสดุ เป็นการโอนอัตราเงินเดือนในระดับเดิม และกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ซึ่งไม่มีผลทาให้งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มสูงขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
สมควรเห็นชอบตัดโอนอัตราเงินเดือนของตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ไปเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 ตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขอความเห็นชอบตัดโอน อัตรา
เงินเดือนตาแหน่ งว่างที่มีอัตราเงิน เดือน ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปกาหนดใน
ตาแหน่ งว่างไม่ มีอั ตราเงิน เดื อน ที่ อยู่ ในกลุ่ มต าแหน่ งเดี ยวกั น ภายในส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ตามกรอบ
อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตัดโอนอัตราเงินเดือนของตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ไปเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 1 อัตรา/ตาแหน่ง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิท ธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : เห็นชอบการตัดโอนอัตราเงินเดือนตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปก าหนดในต าแหน่ งว่างไม่ มี อั ต ราเงิน เดือ น ที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม ต าแหน่ งเดี ย วกั น ภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด และให้ทาหนังสือเสนอไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามแนวทางต่อไป

๑๑๔
ระเบียบวาระที่ 6.18

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕6๒ จากตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุ
ราชการ เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามนัยแห่งหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว ๓๖๘๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๙ กลุ่มวิชาเอก ๑๕ ตาแหน่ง
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิ เศษ ที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ไม่ส ามารถ
ดาเนินการสอบแข่งขันได้หรือการสอบแข่งขันอาจทาให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ เขต
พื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๒ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ฯลฯ
“ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ านาจหน้ าที่ ในเขตจังหวัด ดั งต่ อไปนี้ (๑) อานาจหน้ าที่ ต ามที่ กฎหมายว่าด้ ว ย
การศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริห าร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”
ฯลฯ
๒.๓ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.2/ว๑๖ ลงวันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
หลักเกณฑ์
1. ผู้ดาเนินการคัดเลือก หมายความว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
ฯลฯ
2.6 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลาม
ศึกษาตามประกาศแนวการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการ
กาหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือ*เงินรายได้ของสถานศึกษา
ซึ่งทุกตาแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าสาม
ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกาหนด
ฯลฯ
8. การคัดเลือกตามข้อ 2 ให้คัดเลือกตามวันและเวลาที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด เว้นแต่ การ
คัดเลือกตามข้อ 2.6 ให้คัดเลือกตามวันและเวลาที่ส่วนราชการกาหนด

๑๑๕
ฯลฯ
วิธีการ
1. ผู้ดาเนินการคัดเลือกอาจมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สานักงาน กศน. สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน หรือ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ฯลฯ
๒.๔ หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๓๖๘๒ ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.256๒
ฯลฯ
กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
........................................
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. รับสมัครคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ถึง วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ คัดเลือก
ภายในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. การประเมินประวัติและผลงาน
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๖. สัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๗. ประกาศผลการคัดเลือกฯ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒.๕ มติค ณะกรรมการศึก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๖๑
เรื่อง อนุมัติกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับจัดสรร
คืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจังหวัด เพชรบู รณ์ มี อัต ราข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่
เกษีย ณอายุราชการ เมื่อสิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ สงวนไว้ส าหรับใช้ คัดเลื อกพนั กงานราชการ ลูกจ้างประจา
ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึ กษา ร้อยละ ๒๕ ของจานวนข้าราชการครู
ที่ได้รับ จัดสรรคืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รวมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๑๔ ตาแหน่ง
3.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑ ตาแหน่ง

๑๑๖
๓.๓ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ งก าหนดการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ.๒๕6๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
4.1 สมควรอนุมัติในหลักการมอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕6๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4.2 สมควรมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก,
ผู้ผ่านการคัดเลือก, แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๔.๑
๔.๓ สมควรอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งจากตาแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการ
คัดเลือก ตามข้อ ๔.๑ และนาเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ถัดจากการบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตั้ง การโยกย้าย การดาเนิน การทางวินัย การกาหนด
วิทยฐานะหรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เห็นชอบให้นาเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ตาม ข้ อ ๔.๑, ๔.๒, และ ๔.๓
โดยผ่ านการกลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู ร ณ์ และผ่ า นการตรวจสอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แล้ ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
7. มติ ที่ ประชุม : มอบหมายให้ ส านั กงานศึ กษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุ กรรมการ
ศึก ษาธิการจังหวัด เพชรบู ร ณ์ (อกศจ.) และเจ้ าหน้าที่ ที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อ ซัก ซ้อ มความเข้ าใจและกาหนดรายละเอีย ด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ปี พ.ศ.2562 พร้อม
รับนโยบายการดาเนิน การคัดเลือกฯ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.เพชรบูรณ์) ในวันที่ 26
มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม (ห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๑๗
ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที่ ๖.19 การพิจารณารายงานการดาเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรง (ลับ) ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม(ลับ)เข้าร่วมประชุมฯ
และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม หลังจากนั้นได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ผู้มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
(นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์)
2. ศึกษาธิการภาค 17
รองประธานกรรมการ
(นางสาวอาจารี สวนปลิก นิติกรชานาญการพิเศษ ผู้รับมอบอานาจจากศึกษา ธิการภาค 17 )
3. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
(นางวสุธิดา หาญกล้า ผู้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)
4. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายสายชล ชมภู ผู้รับมอบอานาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์)
5. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายดิเรก ต่ายเมือง)
6. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
(นายบัณฑิต ครุฑางคะ)
7. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายพิสิษฐ์ วัฒนวิทูกูร)
8. ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายจุลพงษ์ คุน้ วงศ์)
9. นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายกาพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสมาน ปางวัชรากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
(นายภูวนาท มูลเขียน)
13. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ว่าที่พนั ตรีประหยัด แก่นชา)
14. ข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายธานี ชาตินนั ทน์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอวยชัย ทองหาร
2. นางสาวมาลินี วงษ์คาลือ

นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์

๑๑๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางชาลิตา กระต่ายทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
(นางสายชล สังขพันธ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลงชื่อ
(นายธานี ชาตินันทน์)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ว่าที่พันตรี
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ

