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 5. นางสาวนงนชุ  ลาคา้   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.2 
 ๖. นางสนุันท์  บัวเทศ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3 
 ๗. นางพรหมภัสสร  อยู่พืช   นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 8. นางสาวพัชรีย์  อ่อนอิงนอน  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 9. นางชาลิตา  กระต่ายทอง  นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 10. นายรัฐเขต  พานชิ   นักประชาสัมพนัธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์  
 11. นายพสกร  ทวีทรัพย ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 ๑2. นางทัศนา  จันทร์ลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป. พช.๑ 
 ๑3. นางแพรวพรรณ  แก้วยม  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.๒ 
 ๑4. นางสาวปัทมาภรณ์  พรายพร  นักทรัพยากรบุคคล สพป.พช.๓ 
 15. นายศุภชัย  รัววิชา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. 40 
 16. นางสาวกัญญาภัค  จนัทา  นักทรัพยากรบุคคล สพม. 40 
   

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

     เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสุรินทร์  แก้วมณี  รองศึกษาธิการภาค 17  ผู้รับมอบอ้านาจจากศึกษาธิการ 
ภาค ๑๗ (รองประธานกรรมการ) ท้าหน้าที่แทนประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       
ได้กล่าวเปิดประชุมและอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องชี แจงและน้าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จ้านวน 16 คน  
เข้าร่วมประชุม และด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั งทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน  
         
     

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 2๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านแล้วในรูปแบบของ    
QR-Code ขอได้โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั งที่ ๒/2562  เมื่อวันที่ 2๕  
กุมภาพันธ์  2562 หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครั งที่       
๒/2562 ในระเบียบวาระท่ี 4 ,๕ ,๖ และ 7  ดังนี  
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4.1 แก้ไขเพ่ิมเติมค้าสั่งแต่งตั งอนุกรรมการ         
เพ่ือทดแทนรายที่เกษียณอายุราชการ 

รับทราบ 

4.2 การตรวจสอบความซ ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

รับทราบ และให้รายงานผลการด้าเนินการ
ส้าหรับจ้านวนรายที่ยังมิได้ด้าเนินการ จ้านวน 
2,252 ราย ให้คณะกรรมการ กศจ. ทราบ
ต่อไป   

4.3 ผลการหารือการตั งงบประมาณเงินอุดหนุน     
ในการจัดตั งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์                        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รับทราบ 

4.4 การติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

รับทราบ 

4.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รับทราบ 

4.6 รายงานผลการด้าเนินการติดตามนักเรียน 
นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร    
หรือไม่มีสัญชาติไทย 
 

รับทราบ และให้สรุปรายชื่อนักเรียน / โรงเรียน
ที่สังกัด ส้าหรับรายที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ตรวจสอบ จ้านวน 64 ราย ให้กับทางจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อจักได้แจ้งข้อมูลให้อ้าเภอใน
ท้องที่ด้าเนินการต่อไป 

4.7 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 
ภายใต"้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" 
 

รับทราบ 

4.8 รับทราบผลการด้าเนินงานตามมติ กศจ.
เพชรบูรณ์ 
 

รับทราบ 

4.9 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) รับทราบ 
4.10 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
รับทราบ 

4.11 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารง
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษา  สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
ปี พ.ศ. 2561 

รับทราบ 
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4.12 ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิศึกษา รับทราบ และให้รายงานผลการด้าเนินการข้อมูล
เด็กซ ้าซ้อน กรณี ที่มีสาเหตุจากการจัดการเรียน
สอนทวิศึกษา ไปยังส่วนกลางและรายงานผลให้
คณะกรรมการ กศจ. ทราบต่อไป 

5.1 การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานอื่น 

1. เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของ
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3  
ตามข้อ 3.4  
2. เห็นชอบเป็นหลักการ ส้าหรับสถานศึกษาท่ี
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการประชุมครั งนี  
ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พิจารณา
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนตามความ
เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราว
ประชุมครั งต่อไป 

5.2 การรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ในกรณีต้าแหน่งว่าง สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                             เมื่อสิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน จ้านวน  
4 โรงเรียน ดังนี  
1.โรงเรียนบ้านพล้า มาเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้าน
สะเดียง (โรงเรียนหลัก) 
2. โรงเรียนบ้านโคกส้าราญ  มาเรียนรวมกับ 
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา (โรงเรียนหลัก) 
3. โรงเรียนบ้านดงหลง มาเรียนรวมกับ  โรงเรียน
บ้านวังชะนาง (โรงเรียนหลัก) 
4. โรงเรียนบ้านด่านช้าง มาเรียนรวมกับ โรงเรียน
บ้านวังชะนาง (โรงเรียนหลัก) 
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5.3 การเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน เห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จ้านวน 5 โรงเรียน 
ดังนี   
1. โรงเรียนล้าป่าสักมูล ต้าบลดงมูลเหล็ก อ้าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ต้าบลสะเดียง อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
3. โรงเรียนบ้านหลุง  ต้าบลวงัชมภู  อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. โรงเรียนบ้านทุ่งแค ต้าบลบ้านโตก  อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. โรงเรียนบ้านนา  ต้าบลนางั่ว อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6.1 ขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ครูช้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ          
ครูช้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 
จ้านวน 4 ราย 

๖.2 ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ      
ครชู้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

อนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มวีิทยฐานะครชู้านาญการ 
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒  และ ๓) จ้านวน 7 ราย 

๖.3 ขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

อนุมัตติั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ้านวน   
3 ราย 

6.4 ขออนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 

อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ  จ้านวน 2 ราย   
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6.5 ขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่ อน เป็ น    
วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

อนุมัตติั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 
จ้านวน 2 ราย   

6.6 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะ       
ครชู้านาญการพิเศษ 

1 . อนุ มั ติ ผลการประเมิ น ด้ านที่  3  ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินเป็นวิทยฐานะครู
ช้านาญการพิเศษ  จ้านวน  4  ราย รายละเอียด
ดังนี  
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ้านวน  1 ราย 
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 
จ้านวน  2  ราย      
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 2    
  จ้านวน  1  ราย       
2. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่  ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทย
ฐานะช้านาญการเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ ๓) ทุกราย 

6.7 ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)      

 อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(ประเมินด้านที ่1 และด้านที่ 2) จ้านวน 1 ราย 
คือ นายทวิต  ราษี  ต้าแหน่งผู้อ้านวยการ 
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 

6.8 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ของผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อน  
เป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการการเชี่ยวชาญ 

เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ
ผู้เสนอขอรับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ จ้านวน 1 ราย คือ นาย
ทวิต  ราษี  ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้าน
ห้วยหินลับ 

6.9 ขออนุมัตหิารือการน้าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในต้าแหน่งครูผู้ช่วยมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้มี
วิทยฐานะครูช้านาญการ (ตามเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/
๒๕๖๐) ต่อ ก.ค.ศ. 
 

อนุมัตใิห้หารือการน้าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในต้าแหน่งครูผู้ช่วยมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้มี
วิทยฐานะครูช้านาญการ (ตามเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/
๒๕๖๐) ต่อ ก.ค.ศ. ราย  นางสุจิตรา  สุทธสอน 
ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอยน ้าเพียงดิน ตาม
เสนอ   
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๖.10 ขออนุมัติแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด้ารง
ต้าแหน่งครู 
 

อนุมัติแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด้ารง
ต้าแหน่งครู  ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ้านวน  11 ราย 

๖.11 ขอความเห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการประเมิน 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของผู้ด้ารง
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย 

เห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการประเมินเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด้ารงต้าแหน่ง      
ครูผู้ช่วย จ้านวน 3 ราย 

6.12 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ประจ้าปี 2561 (เพ่ิมเติม) ของ ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 

อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ้าปี 2561 
(เพ่ิมเติม) จ้านวน 1 ราย คือ นายบุญช่วย ชมส่าน 
ต้าแหน่ งผู้ อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก 
สพป.พช.2 ย้ายไปด้ารงต้าแหน่ง ผู้ อ้านวยการ
โรงเรียนบ้านกลาง ซึ่งเป็นไปตามล้าดับคะแนน  
และขนาดสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด   

๖.13 ขออนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามประกาศต้าแหน่งว่าง           
ไปต่างจังหวัด 

1. อนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษ า ต้ าแหน่ งผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาไปต่างจังหวัด จ้านวน 1 ราย คือ   
นายกิตติศักดิ์ เพ่ิมพูนพานิช ต้าแหน่งผู้อ้านวยการ 
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน  สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ส่งค้า
ร้องขอย้ายไป ส้ านั กงานเขตพื นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดลพบุรี 
2. อนุมัติเป็นหลักการ การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ ยื่ นค้ าร้องขอย้ ายไปต่ างจั งหวัด  ซึ่ งเป็ นผู้ มี
คุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่    
ก.ค.ศ. ก้าหนด และองค์ประกอบที่ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนด   

6.14 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการ  ในสถาน 
ศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูพอดีเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก้าหนด กรณีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ 

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังข้าราชการครูพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก้าหนด กรณีเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ จ้านวน 1 
ราย คือ นายสมบูรณ์  วาตะ  ครูโรงเรียนบ้านทับ
เบิกร่วมใจ ช่วยราชการต่อเนื่องที่โรงเรียนบ้านวัง
บาล อ้าเภอหล่มเก่า ต่อไปอีก 7 เดือน 
(เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562) 
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6.15 ขออนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา  ต้าแหน่งคร ูชว่ยปฏิบัตริาชการ         
ภายในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา           
กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว                  
 

เห็นพ้องต้องกันกับ อกศจ. โดยไม่อนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นาย
เอนก  แนวโนนทัน ต้าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชา้นาญ
การ  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง อ้าเภอหนองไผ่  
ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านไร่
เหนือ  อ้าเภอหนองไผ่  เนื่องจากเหตุผลไม่สมควร   

6.16 ขออนุมัติส่งค้าร้องขอโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู 
ไปสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

อนุมัติส่งค้าร้องขอโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ไปสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ราย นายสุวิทย์ ปักกาสูง ต้าแหน่งครู 
โรงเรียนเมืองศรีเทพ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ขอโอนไปด้ารง
ต้าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านใน
เมือง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามค้าร้องขอของตนเอง 

6.17 ขออนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

อนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ราย นาย
ชาญณรงค์ อินอิว  ศึกษานิเทศก์ช้านาญการ  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ขอย้ายกลับภูมิล้าเนาเดิม ไปด้ารงต้าแหน่งเดิม  
ในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39  ตามค้าร้องขอของตนเอง 

6.18 ขออนุมัติรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รบัย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวกชนิภา เกษมสุข 
ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้าแหน่ง
เลขที่  อ9 กลุ่ม อ้านวยการ ให้ด้ารงต้าแหน่ ง     
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้าแหน่งเลขที่      
อ38 กลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.พช.1 

6.19 ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและ
แต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต้าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ สังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

  1 . อนุมัติ เปลี่ ยนแปลงต้าแหน่ งเลขที่ตาม
ประกาศส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่  23  มีนาคม 
2561 ส้าหรับใช้รับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามต้าแหน่ง
เลขท่ีตามกรอบอัตราก้าลังใหม่ ตามค้าสั่งส้านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่  489/2561     
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561  
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  ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ/
ช้านาญการ จากต้าแหน่งเลขที่ อ 28 เป็นต้าแหน่ง
เลขที่ อ 26  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เพ่ือใช้รับ
โอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่ งตั งเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตามประกาศส้ านั กงาน เขต พื นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศลงวันที่   
23 มีนาคม 2561  
   2. อนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและ
แต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ราย นายณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขาว 
ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ สังกัด
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาด้ารง
ต้ า แ ห น่ ง นั ก ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 
ระดับช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 26 สังกัด
ส้ านั กงานเขตพื นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลตั งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 

6.20 ขออนุมัติใช้ต้าแหน่งว่างและด้าเนินการสรรหาโดย
การย้าย การคัดเลือก หรือการโอน  ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1) อนุมัติใช้ต้าแหน่งว่างและด้าเนินการสรรหา
โดยการย้าย การคัดเลือก หรือการโอน  ของ
ข้ าราชการ  ครูและบุ คลากรทางการศึ กษ า 
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน 18 ต้าแหน่ง 
2) กรณีมีต้าแหน่งที่ เหลือจากการรับเปลี่ยน
ต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ  ขออนุมัติ ให้ ส้ านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 
เขต  3  และ ส้ านั ก งาน เขต พื นที่ ก ารศึ กษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เข ต  4 0  ข อ ใช้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ            
ผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป  
 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม 

6.21 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาอ่ืน เป็น
การชั่วคราว 

ก่ อ น ล งม ติ ใน ระ เบี ยบ ว าระก ารป ระชุ ม นี    
ประธานฯ ได้หารือที่ประชุมว่า นางกรณี  ต๊ะอาจ 
ได้ขอชี แจงด้วยวาจาเพ่ิมเติมจะให้ชี แจงหรือไม่   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชี แจงได้ไม่เกิน 10 นาที 
ภายหลังการชี แจงแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้ทบทวน
มติที่ ประชุมครั งที่  1/2562 เมื่ อวันที่   24  
ม ก ราค ม  2 5 6 2  และมี ม ติ ม อบ ห ม าย ให้
ผู้ อ้ านวยการส้ านั กงาน เขตพื นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาเพชรบู รณ์  เขต  1   พิ จารณ า
ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรม และรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบในการประชุมครั งถัดไป 

6.22 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด้ารงต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามผลการ
คัดเลือก ปี พ.ศ. 2561 

อนุมัติบรรจุและแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ด้ารงต้าแหน่งผู้ อ้านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามผลการคัดเลือก ปี พ.ศ. 
2561 จ้านวน   54  ราย 

๖.๒3-6.25 ระเบียบวาระท่ี 6.23 - 6.25 (ลับ) เป็นการ
พิจารณาการด้าเนินการทางวินัย  

มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม (ลับ) เล่มที่ 2 
 

7.1 การขอเข้าร่วมประชุมชี แจงข้อเท็จจริงใน
คณะกรรมการ กศจ.เพชรบูรณ์ 

สืบเนื่องจากการที่มีบุคคลผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การด้าเนินการตามมติประชุมของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ขอเข้าร่วมการประชุมเพ่ือ
ชี แจงขอ้เท็จจริงเป็นรายๆ ในการประชุมของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นั นคณะกรรม 
การศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเห็นว่า
หากผู้ได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการตามมติ
ขอเข้าชี แจงเป็นจ้านวนมาก จะส่งผลต่อการการ
พิจารณาวาระอ่ืนๆ  ดังนั น ที่ประชุมจึงได้มีมติว่า 
หากมีผู้ได้รับผลกระทบขอเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ชี แจงข้อเท็จจริง ขอให้ชี แจงผ่านคณะอนุกรรม 
การศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองและน้าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามล้าดับ 

ที่ประชุม : ได้พิจารณาแล้วและรับรองรายงานการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 2๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  - ไม่มี -



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.1  การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ในคราวประชุม ครั งที่1/2562 เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อ
บุคลากรจากหน่วยงาน/สถานศึกษา เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะท้างานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านการศึกษา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นั น 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะท้างานดังกล่าว และได้แจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั งเรียบร้อย
แล้ว และจะแจ้งก้าหนดการประชุมเพ่ือด้าเนินการออกแบบ จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ในทุกระดับ ทุกประเภท ให้เป็นเอกภาพต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ    
 
ที่ประชุม : รับทราบ



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.2  การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

  ด้วยส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดด้าเนินการตรวจสอบ
ความซ ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจ้าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 และได้ประมวลผลข้อมูล
รายบุคคล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั ง ด้าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความซ ้าซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก แล้ว พบว่า ข้อมูลที่
หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกัน ซ ้าซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัดโดยมีรายละเอียด
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ต้องด้าเนินการตรวจสอบ  มีจ้านวนทั งสิ น 2,252 ราย  ดังนี   

 

สังกัด/หน่วยงาน จ้านวนรายชื่อนักเรียนซ ้าซ้อน (ราย) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 68 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ นพื นฐาน 928  
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 263 
ส้านกงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 272 
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน) 705 
ส้านักงานพระพุทธศาสนา 16  

รวม 2,252 
 

   ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ด้าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน
การบันทึกผลการตรวจสอบนักเรียนซ ้าซ้อน ดังนี   
 

 จ้านวนนักเรียน
ซ ้าซ้อน 

พบเรียนปกติ 
(ราย) 

ไม่พบ (1,000 ราย)  

ส้าเร็จ
การศึกษา 

ลงทะเบียน
แล้วไม่เรียน 

ไม่มีข้อมูล 
ในระบบ 

ย้าย/
ลาออก 

สาเหตุอ่ืนๆ 

2,252 1,252 21 324 115 426 114 
 

หมายเหตุ :  สาเหตุอื่นๆ  ได้แก่ ไม่จบการศึกษา,การเรียนเกิน 15 วัน ไม่ลาออก ไปเรียนที่อ่ืน  
พ้นเกณฑ์ภาคบังคับ พ้นสภาพ พักการเรียน รอจ้าหน่าย อยู่ระหว่างการติดตาม อยู่ระหว่างท้าเรื่องย้าย   
 

  ทั งนี ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รายงานผลการด้าเนินการตรวจสอบความซ ้าซ้อนของ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจ้าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2  ให้ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ส้านักงานศึกษาธิการภาค 17  และได้น้าเสนอ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทราบเรียบร้อยแล้ว  

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม : รับทราบ และให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์เชิงลึกเกิดจากสาเหตุใดส้าหรับรายที่ไม่พบตัวตน 
จ้านวน ๑,๐๐๐ ราย และประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าส้าหรับการด้าเนินการของหน่วยงานส่วนกลางอยู่
ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ทั งนี  หากหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะให้เสนอผ่านต้นสังกัดเพ่ือแจ้งไปยัง
ส่วนกลางต่อไป 



๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.3  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1. ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับจังหวัด 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางการด้าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล ซึ่งพิจารณาจาก ความพร้อม
ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื นที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น้าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ  
  1) เป็นโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อม 
เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
  2) เป็นโรงเรียนที่ตั งอยู่ในพื นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมและ 
การสื่อสารสะดวก 
  3) เป็นโรงเรียนที่มีพื นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการเพ่ิม
จ้านวนนักเรียนในอนาคตได้ 
  4) เป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเอื อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
  5) เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
  6) เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การบริหารส่วนภูมิภาค และศึกษาธิการจังหวัด มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ผ่านกระบวน 
การประชาคม โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ และระดับ
จังหวัด ตามล้าดับ 
  2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ้านวน 113 แห่ง ในคราวประชุมครั งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 และส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกแห่งทราบ ตามหนังสือที่ 
ศธ 0294/ว 2705 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพ่ือเสนอรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบลไปยังส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานพิจารณา 
  3. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้จัดท้าเกณฑ์ประเมินการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1) โรงเรียนก้าหนดผลลัพธ์ (Outcome) ที่ระบุถึงการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล 2) การ
ด้าเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปีที่ผ่านมา) 3) การด้าเนินการเตรียมความพร้อมด้านครู (ครูครบชั น,ครู
ครบวิชาเอก, ครูครบวิชาชีพ) ตามการด้าเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล ระหว่างวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2562 และให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้าเนินการ รวบรวมผลการประเมินความพร้อม 
ระยะที่ 1 จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาน้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส้านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบ และด้าเนินการออกประเมินแบบสุ่มบางโรงเรียนตามความเหมาะสม 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมระยะที่ 1  



๑๔ 

  4. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด้าเนินการสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
ของโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล ระยะที่ 1 ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 
และ เขต  

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบ และจะน้าเสนอส้านักงานศึกษาธิการภาค 
และส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบต่อไปทั งนี  ได้น้าเสนอ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
ในคราวประชุม ครั งที่ 3/2562 เมือวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทราบเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  
ที่ประชุม : รับทราบ 



๑๕ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.4  การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามที่  ส้ านั ก งาน เขต พื นที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษาเพชรบู รณ์  เขต  1  เขต  2  เขต  3                     
มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และ
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ของสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เห็นชอบเป็น
หลักการส้าหรับสถานศึกษา ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการ
ประชุมครั งนี  ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  พิจารณาเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุม
ครั งต่อไป 

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 แจ้งว่ามีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ิมเติมหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
คราวประชุมครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จ้านวน 23 แห่ง รวมจ้านวนเงินงบประมาณ 
17,651,300 (สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี    

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่จังหวัดในเส้นทาง         
East West Corridor จ้านวน 17 แห่งรวมจ้านวนเงินงบประมาณ 8,398,000 บาท (แปดล้านสามแสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)  

2. โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด จ้านวน 6 แห่งรวม
จ้านวนเงินงบประมาณ 9,253,300 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  

จึ งน้ าเสนอ คณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  เพ่ื อทราบ  ทั งนี  ได้น้ า เสนอ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

 

  
ที่ประชุม : รับทราบ



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5  โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้น้าเรียนข้อมูลการด้าเนินโครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  
โดยคณ ะกรรมการฯ  ระดั บ จั งห วั ด  ซึ่ งมี ผู้ ว่ าราชการจั งห วั ด เป็ นป ระธาน  และศึ กษ าธิ การจั งห วั ด  
เป็ น เลขานุ การ  ได้ ด้ า เนิ นกระบวนการคั ด เลื อก คั ดสรร นั ก เรี ยนทุ นพระ ราชทาน ม .ท .ศ. รุ่ นที่  11  
ปีการศึกษา 2562 และส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
จ้านวน 5 ราย  ให้ส้านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองระดับภาค  ดังนี  

1)  นางสาวกัลยา  เสือโต  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ์
2) นางสาวอรอนงค์  เพชรเกิด โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง 
3)  นางสาวกัลยากร  น ้าวน  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
4)  นางสาววิดารัตน์  แซ่ลี   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5)  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สามารถ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

2. ส้านักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้ด้าเนินการประชุมกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ระดับภาคการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่  11  ปี  2562 เมื่อวันจันทร์ที่  11           
มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 17  โดยมี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองศึกษาธิการภาค 17 เป็นกรรมการ  และมีศึกษาธิการจังหวัดทั ง 5 
จังหวัดเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและจัดล้าดับรายชื่อผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสม    
ให้เหลือ 8 ราย และจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทานพร้อมข้อมูลให้ส้านักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติต่อไป  ซึ่งผลการพิจารณา มีดังนี  

1) นางสาวเทียนทอง  แสนจิว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์    
                               จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2) นางสาวกัลยา  เสือโต  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) นางสาวปานรวี ภูน ้าทอง โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก 
4) นายดนัยนันท์  บุญสว่าง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  จังหวัดสุโขทัย  
5) นายปฏิภาณ  ศรีอูด  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 
6) เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวะเสาร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 
7) นางสาวปวีณา คงถาวร  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
8) นางสาวอรอนงค์ เพชรเกิด โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ทีป่ระชุม : รับทราบ 

 



๑๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.6   รับทราบผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการด้าเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  
ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และครั งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561          
ได้ด้าเนินการออกค้าสั่งและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.7   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้ายไป 
ต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู กรณีขอย้าย
ไปต่างจังหวัด ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค้าร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการ
พิจารณาส่งส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาปลายทาง ตามปฏิทินที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนดนั น  

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานบัญชีรายละเอียดข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งคร ูผู้ประสงคข์อย้ายไปต่างจังหวัด เสนอให้ อกศจ. และ กศจ. ทราบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.8   ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
                      ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                      การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) (ว 17/2552) (เพิ่มเติม) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ (ค้าสั่งที่ คสช.ที่ 19/2560) ในการประชุม ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่  22 
พฤศจิกายน  2561  เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) เพ่ือ
เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส้าหรับ
วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ (ว17/2552) เพ่ิมเติม ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เนื่องจากบัญชีรายชื่อของ ก.ค.ศ. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)  ราย นางมาลิน    
วรคุตตานนท์  เสียชีวิต 

บัดนี  ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นางมาลิน  วรคุตตานนท์ ออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และก้าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ส้าหรับวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ที่ ศธ 0206.3/0115  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
      เมื่อสิ้นสุดระเบียบวาระที่ ๔.๘ นายสืบศักดิ์  เอ่ียมวิจารณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์)       
ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมและท้าหน้าที่ประธานการประชุม 
โดยด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 



๒๐ 

ระเบียรวาระที่ 5  แนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงาน  
                         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียน 
                         ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 

ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบ 
1. ปรับแก้องค์ประกอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื นที่การศึกษา และคณะกรรมการ       

รับนักเรียนระดับจังหวัด  
2. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการรับนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ      

รับนักเรียน สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ลงวนัที่ ๙ พฤศจิกายน 256๑ 
2. หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1357 

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
3. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562      

เรื่อง  แนวทางการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)   

ได้สั่งการให้ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานปรับเปลี่ยนการรับนักเรียน ระดับชั นอนุบาล 1  
(3 ปีบริบูรณ์ ) ใหม่ทั งหมดตั งแต่ต้น (Set Zero) ซึ่ งมีผลให้ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  
แจ้งเลื่อนจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนระดับชั นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบในการปรับแก้การรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์ ) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั นพื นฐาน ดังนี  

2.1 การปรับแก้วิธีการรับนักเรียนชั นก่อนประถมศึกษา ข้อ 4.1.2 
2.2 การปรับแก้วันและเวลาการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ข้อ 7.2.1 

3. พิจารณาปรับแก้และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียน 
3.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื นที่การศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ผู้แทนผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเสนอรายชื่อ 

เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน  เป็นกรรมการ 
(6) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ 
(8) ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 



๒๑ 

(9) เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้ส้านักงานเขตพื นการศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั งตามความเหมาะสม   

โดยให้มีบทบาท ดังนี  
(1) ให้ความเห็นชอบประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
(2) ดูแลการรับนักเรียนในเขตพื นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื นที่การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัด

ให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อย รวมทั งก้าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับทุกคน และจัดหาที่เรียนในเด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม 

(3) ก้าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก้ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้ 

(4) ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนัก
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

(5) แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๒ ภายในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
(6) รายงานผลการการด้าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส้านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐานทราบภายใน ๑๕ วัน หลังสุดสุดการรับนักเรียน   
3.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกเขต เป็นกรรมการ  
(๓) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

มอบหมาย จ้านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ้านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ  
(๕) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
(๖) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ และเลขานุการ  
โดยวิธีการได้มาของกรรมการ ในข้อ (๔) และ (๕) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

ตามความเหมาะสม และก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื นที่การศึกษา  

โดยให้มีบทบาท ดังนี  
(1) ประสานโรงเรียนเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ด้าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
(3) ประสานกับส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอ โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส้าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ 

(4) ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั งก้าหนดแนวทาง
รณรงค์ให้เด็กอยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

(5) แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในจังหวัด 
 



๒๒ 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว  
1. สามารถแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื นที่การศึกษา ตามรายชื่อคณะกรรมการท่ี

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเสนอได้ตามความเหมาะสม   
2. สามารถแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด พร้อมก้าหนดบทบาทหน้าที่ได้ตามความ

เหมาะสม 
3. สามารถก้าหนดแนวทางการรับนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 ได้ตามความ

เหมาะสม 
 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2562 เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ได้ตรวจสอบระเบียบแล้ว สามารถแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื นที่การศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดได้ ตามรายชื่อคณะกรรมการที่ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาเสนอตามความเหมาะสม และเห็นชอบให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 
 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการกลั่นกรองของ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่
เสนอหรือไม่ ประการใด ดังนี   

1. (ร่าง) ประกาศแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื นที่การศึกษา และ (ร่าง) ประกาศแต่งตั ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด   

2. (ร่าง) แนวทางการรับนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562  
 

7. มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการด้าเนินการ ดังนี  
1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื นที่การศึกษา และ (ร่าง) 

ประกาศแต่งตั งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว  

      2) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการรับนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562  
      3) ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดท้าข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้มีข้อมูลเปรียบเทียบกันระหว่าง    

ปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
      ๔) เมื่อสิ นสุดก้าหนดการรับนักเรียน ขอให้รีบแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นโดยเร็วเพ่ือจักได้ด้าเนินการในส่วน 

ที่เก่ียวข้องได้ทันภายในก้าหนดเวลา    
 



๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ค าขอ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ เขต 2 ประสงค์ขอรวมสถานศึกษา 

ขั นพื นฐาน ในสังกัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ดังนี  
  1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน 2 โรงเรียน ดังนี  
  1.1 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  ต้าบลห้วยใหญ่  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   

 1.2 โรงเรียนบ้านหนองแหวน  ต้าบลห้วยสะแก  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 2. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ้านวน 1 โรงเรียน ดังนี  
   2.1 โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย ต้าบลนาเกาะ อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                        
 
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  มาตรา 38 วรรค 1  
                 “ ในแต่ละเขตพื นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีอ้านาจหน้าที่    
ในการก้ากับดูแล จัดตั ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพื นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื นที่การศึกษา” 
  2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน  
พ.ศ. 2550  หมวด 2 การรวมสถานศึกษา 

 “ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั งแต่สองแห่งขึ นไปเพื่อให้
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั งในด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดเป็นชั นหรือช่วงชั น 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ด้าเนินการดังนี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดท้าแผนการรวมสถานศึกษา และน้าเสนอคณะกรรมการ

เขตพื นที่การศึกษา โดย 
(๑) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด้าเนินการ ดังนี  

(๑.๑) จัดท้าแผนการรวมสถานศึกษา 
(๑.๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
(๒) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด้าเนินการดังนี  

(๒.๑) จัดท้าแผนการรวมสถานศึกษา 
(๒.๒) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน 
(๒.๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๒.๔) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 



๒๔ 

 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มี
ผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

เมื่อคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
        2.3  ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
          “ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และให้โอนอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื นที่
การศึกษาของแต่ละเขตพื นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นอ้านาจหน้าที่ของ  กศจ. ของจังหวัดนั น ๆ ตามค้าสั่งนี ” 
      2.4 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
  (๑) ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
  ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี  
  (๑) อ้านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา 

     2.5 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ้าปี พ.ศ.2560-2564 
                   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ประจ้าปี พ.ศ.2560-2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
คู่มือการด้าเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ้าป ีพ.ศ. 2559 –2564 ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ของนักเรียน โดยก้าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี   

1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
2. การบริหารจัดการบุคลากร  
3. การบริหารจัดการงานวิชาการ  
4. การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อื่นๆ  
5. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม  

 



๒๕ 

3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.1 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  เปิดสอนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นประถมศึกษา  

ปีที่ 6  จ้านวน 6 ห้องเรียน  แจ้งความประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  ต้าบลห้วยใหญ่ อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก  ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562  ข้อมูลโรงเรียนไปเรียนรวมและโรงเรียนหลัก ดังนี  

โรงเรียนควบรวม (10 มิ.ย. 61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย. 61) ระยะ 
ห่าง 
(กม.) 

ประภท
โรงเรียน 

หมาย
เหตุ 

โรงเรียน ต้าบล อ้าเภอ 
จ้านวน 

โรงเรียน ต้าบล อ้าเภอ 
จ้านวน 

นร. บร.+
คร ู

นร. บร.+
คร ู

บ้านบุ่ง
กกเรียง 

ห้วย
ใหญ่ 

เมือง
เพชรบูรณ ์

26 3 บ้านห้วย
ใหญ่ 

ห้วย
ใหญ่ 

เมือง
เพชรบูรณ ์

112 6 3 รร.ขนาด
เล็ก 

เรียน
รวมทุก
ชั นเรียน 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและผู้ปกครองนักเรียนในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและคณะครู  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2561  ผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด 30 คน  
ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 7 คน ผู้น้าชุมชน 1 คน คณะครู 3 คน  ผู้ปกครองนักเรียน 19 
คน    มี มติ เห็ น ชอบ ให้ นั ก เรี ยน โรง เรียนบ้ านบุ่ งกก เรี ย งไป เรี ยน รวม โรงเรียนบ้ านห้ วย ใหญ่  ตั งแต่ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

1.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  ด้าเนินการให้นายวิโรจน์  รอดมา  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  รักษาการแทนในต้าแหน่งผู้อ้านวยกา ร
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  ครูผู้สอนจ้านวน 3 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
บ้านห้วยใหญ่ โดยให้สอนตามวิชาเอก ตามความถนัด และจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตาม
แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน ได้แก่  

1. นางเยาวภา     สุดสวาสดิ์   ต้าแหน่ง ครู  
2. นางสาวอุไรรัตน์ ชัยภูมิ  ต้าแหน่ง ครู 
3. นางปรานอม   สุจริตธรรม ต้าแหน่ง ครู  
4. นายกฤษณพงศ์ บุรีนอก  ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
5. นายประหยัด   กันทะนะ ต้าแหน่ง นักการภารโรง 

1.4 การบริหารจัดการด้านวิชาการ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  ให้โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียงด้าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตามแบบแผนการรวม
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

1.5 การบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สิน  ให้โรงเรียนบ้านบุ่ง
กกเรียงเป็ นผู้ ด้ า เนิ นการโดยน้ าวัสดุ  สื่ อ  ICT และสื่ อการเรียนการสอนบางส่ วนมาใช้ ร่วมกับ โรงเรียน 
บ้านห้วยใหญ่ 

1.6 การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 
เป็นผู้ด้าเนินการตามระเบียบและตามแนวทางของโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  โดยให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
เป็นผู้ก้ากับ ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 



๒๖ 

2. โรงเรียนบ้านหนองแหวน ต าบลห้วยสะแก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.1 โรงเรียนบ้านหนองแหวน เปิดสอนระดับชั นอนุบาล 1 ถึงชั นประถมศึกษาปีที่  6  

จ้านวน 8 ห้องเรียน  แจ้งความประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านชัยมงคล  ต้าบลห้วยสะแก  อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก  ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562  ข้อมูลโรงเรียนไปเรียนรวมและ
โรงเรียนหลัก ดังนี  

โรงเรียนควบรวม (10 มิ.ย. 61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย. 61) ระยะ 
ห่าง 
(กม.) 

ประภท
โรงเรียน 

หมาย
เหตุ 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
จ านวน 

นร. บร.+
ครู 

นร. บร.+
ครู 

บ้าน
หนอง
แหวน 

ห้วย
สะแก 

เมือง
เพชรบูรณ ์

36 2 บ้านชัย
มงคล 

ห้วย
สะแก 

เมือง
เพชรบูรณ ์

94 6 6.4 รร.ขนาด
เล็ก 

เรียน
รวม 

ทุกชั น
เรียน 

 
2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและผู้ปกครองนักเรียนในคราวประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและคณะครู  เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2562  ผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด 84 คน  
ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 7 คน ผู้อ้านวยการโรงเรียน 1 คน ครู 3 คน ผู้ปกครอง 36 คน 
นักการภารโรง 1 คน   มีมติเห็นชอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหวนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านชัยมงคลตั งแต่
ภาคเรียนที่ 1/2562 

2.3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ด้าเนินการให้นายมานิตย์  มีตาบุญ  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านชัยมงคล  รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียน
บ้านหนองแหวน  ครูผู้สอนจ้านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน ปฏิบัติ
หน้าที่ที่โรงเรียนบ้านชัยมงคล โดยให้สอนตามวิชาเอก ตามความถนัด และจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับโรงเรียน
บ้านชัยมงคล ตามแบบแผนการรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน ได้แก่  

1. นางวันวสันต์  ดาโรจน์  ต้าแหน่ง  ครู ช้านาญการ 
2. นายช้านาญ  ชูสัมฤทธิ์  ต้าแหน่ง ครู 
3. นางสาวกมลชนก ศิริมาตร์ ต้าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
4. นางสาวอ้อมใจ  เกยเลื่อน ต้าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
5. นายเรืองชัย สินธุบัว  ต้าแหน่ง นักการภารโรง 

2.4 การบริหารจัดการด้านวิชาการ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ให้โรงเรียนบ้านหนองแหวนด้าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้านชัยมงคลตามแบบแผนการรวม
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

2.5 การบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สิน  ให้โรงเรียนบ้าน 
หนองแหวนเป็นผู้ด้าเนินการโดยน้าวัสดุ สื่อ ICT  และสื่อการเรียนการสอนบางส่วนมาใช้ร่วมกับโรงเรียนบ้านชัยมงคล  

2.6 การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนบ้านหนองแหวน 
เป็นผู้ด้าเนินการตามระเบียบและตามแนวทางของโรงเรียนบ้านชัยมงคล  โดยให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านชัยมงคล   
เป็นผู้ก้ากับควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  



๒๗ 

3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  1. โรงเรียนบ้านน้ าอ้อย ต าบลนาเกาะ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์    
                    แจ้งความประสงค์ ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ต้าบลนาเกาะ อ้าเภอหล่มเก่ า  
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่โรงเรียนบ้านนาเกาะ เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย เป็นโรงเรียนมารวม 
    รายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี  
    โรงเรียนบ้านน้ าอ้อย  ต าบลนาเกาะ  อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
        1.1) เปิดสอนระดับชั นอนุบาล 2-ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 8 ห้องเรียน  แจ้งความ
ประสงค์ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านนาเกาะ โดยที่ โรงเรียนบ้านนาเกาะ เป็นโรงเรียนหลัก ตั งแต่ภาคเรียนที่ 
1/2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั น และจ้านวนนักเรียนต่อห้องไม่เหมาะสม กับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ข้อมูลโรงเรียนไปเรียนรวมและโรงเรียนหลัก ดังนี  

โรงเรียนไปเรียนรวม (10 มิ.ย.61) โรงเรียนหลัก (10 มิ.ย.61) ระยะ 
ห่าง 
(กม.) 

ประเภท 
รร. 

หมาย 
เหตุ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จ านวน 

นร. ครู+บร. นร. ครู+
บร. 

บ้าน
น ้าอ้อย 

นา
เกาะ 

หล่ม-
เก่า 

15 -ครู 3 คน 
-ไม่มี
ผู้บริหาร รร. 
-ธุรการ รร.  
1 คน 

บ้านนา-
เกาะ 

นา-
เกาะ 

หล่ม-
เก่า 

63 6 4 ขนาด-เล็ก รวม 
ทุกชั น 

  1.2) ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 
ผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น รวมทั งสิ น 28 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 16 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 4 คน, สมาชิก อบต. 1 คน, ครู 5 คน และตัวแทนนักเรียน 2 คน มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ไป
ควบรวมกับ โรงเรียนบ้านนาเกาะ เนื่องจากมีนักเรียน 15 คน และครูไม่ครบชั น 
         1.3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ในคราวประชุมครั งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 
มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ไปควบรวมกับ โรงเรียนบ้านนาเกาะ   
   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    1. เพื่อพิจารณารวมสถานศึกษา  
     “โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย ต้าบลนาเกาะ อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านนาเกาะ  ต้าบลนาเกาะ อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ โรงเรียนบ้านนาเกาะ เป็นโรงเรียนหลัก 
โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย เป็นโรงเรียนมาเรียนรวม” 

   2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  
           1) ด้านบุคลากร  จ้านวน 4 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 3 คน และธุรการโรงเรียน 
1 คน ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านนาเกาะ (โรงเรียนหลัก) เป็นการชั่วคราว โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และด้าเนินการออกค้าสั่งตามมาตรา 69 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังนี  



๒๘ 

    1) นายชนะ  แสนค้า    ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย 
     2) นางสุกัญญา  สาริน   ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย 
     3) นางสาวชูศรี  ตรีพยัคฆ์ ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย 
     4) ธุรการโรงเรียน   
  2) ด้านวิชาการ/ด้านการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ/ ด้านนักเรียน/ด้านการ
บริหารจัดการเดินทางไปเรียนรวม ให้ด้าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2560-2564 
 
4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.1 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบแล้ว มีอ้านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 

4.2 ได้พิจารณาโรงเรียนที่ขอรวมสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การรวมสถานศึกษา 

4.3 เห็นสมควรให้ มีการรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน ดังนี  
ที ่ โรงเรียนมารวม โรงเรียนหลัก 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 
2 โรงเรียนบ้านหนองแหวน โรงเรียนบ้านชัยมงคล   

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
1 โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย โรงเรียนบ้านนาเกาะ 

 
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2562 ได้พิจารณาเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน และเห็นชอบให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์พิจารณา 
 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา 

ขั นพื นฐาน  โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผ่านการตรวจสอบของ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

7. มติที่ประชุม :  เห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั นพื นฐาน จ้านวน ๓ โรงเรียน ตามเสนอ ดังนี  
 

ที ่ โรงเรียนมารวม โรงเรียนหลัก                  สังกัด 
1. โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่       สพป.พช.๑ 
2. โรงเรียนบ้านหนองแหวน โรงเรียนบ้านชัยมงคล       สพป.พช.๑ 
๓. โรงเรียนบ้านน ้าอ้อย โรงเรียนบ้านนาเกาะ        สพป.พช.๒ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

1. ค าขอ 
   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ  
เลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน ตามข้อเสนอของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา จ้านวน 6 โรงเรียน ดังนี  
 1. โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว  ต้าบลหล่มเก่า   อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย  ต้าบลช้างตะลูด   อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. โรงเรียนบ้านบึง    ต้าบลฝายนาแซง   อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย    ต้าบลน ้าเฮี ย    อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5. โรงเรียนบ้านฝายวังบอน   ต้าบลน ้าชุน    อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 6. โรงเรียนบ้านท่ากกแก   ต้าบลตาลเดี่ยว    อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

“มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา    
มีอ้านาจหน้าที่ในการก้ากับดูแล จัดตั ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษา...” 

2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยการจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั น พื นฐาน  
พ.ศ. 2550   

หมวด 3 การเลิกสถานศึกษา 
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาพิจารณา เลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั น         

มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี  
 (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
                       (2 ) จ้ าน วนนั ก เรี ยนลดลง จน ไม่ ส าม ารถ พั ฒ นาคุณ ภ าพการจั ดการศึ กษ า 
ตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาได้ 
 แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา ให้ด้าเนินการดังนี  
        (1 ) ให้ คณ ะกรรมการสถานศึ กษาขั น พื น ฐานจัด ให้ มี การรับ ฟั งความคิ ด เห็ น 
ของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน แล้วให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาน้าเสนอคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษา
พิจารณา 
       (2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
       (3) ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ
ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะช้ า ร ะบั ญ ชี  ร ว ม ถึ ง ก า รด้ า เนิ น ก า ร  โอ น ห รื อ จ้ าห น่ า ย สิ น ท รั พ ย์ ที่ ยั ง ค ง เห ลื อ อ ยู่  
ของสถานศึกษา 
       (4) บรรดาเอกสารส้าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ ของสถานศึกษาอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาก้าหนด 
        (5) การด้าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื นที่การศึกษา 
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       (6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่ งชั น เรียนเริ่มตั งแต่ชั นต้นของ
สถานศึกษา เว้นแต่ มีเหตุผลความจ้าเป็นพิเศษ อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั น 
         (7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 
    ข้อ 12 ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษารายงานการจัดตั ง รวม และเลิก สถานศึกษาให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน..”  

 2.3 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

“...ข้อ 16 ให้ โอนบรรดาอ้านาจหน้าที่ และการด้าเนินการใดๆตามอ้านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ . อกศจ. คณะอนุกรรมการ 
และคณะท้างาน ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็น
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ. อกศจ. 
คณะอนุกรรมการ และคณะท้างานตามค้าสั่งนี …”  
 
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 

 2.1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1) ตั งอยู่  หมู่ 1  ต้าบลหล่มเก่า  อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดท้าการสอนระดับ
อนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร มีข้าราชการครู 1 คน และ ไม่มีนักเรียน 
    2) โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านหินกลิ ง อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะทาง  1.5 กิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       
ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองบัวแก้ว  ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนหินกลิ ง  ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  
     3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนค่าพาหนะให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว เดินทางไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านหินกลิ ง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระยะทาง
จากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลัก ตามท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนด ภาคเรียนละ 100 วัน 
ในอัตราระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร จัดให้อัตรา 10 บาท/คน/วัน 
    4) โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ยื่นค้าขอเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2550 (1) ไม่มีนักเรียน จะจัดการเรียนการสอน 
    5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในคราวประชุม  ครั งที่ 3/2561  
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทั งหมด 67 คน  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว  ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กับธนารักษ์พื นที่
เพชรบูรณ์ 
     6) มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ในคราวประชุม ครั งที่ 3 /2561 ลงวันที่  
21 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบร่วมกันให้เลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 
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    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     1. เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ต้าบลหล่มเก่า อ้าเภอ   
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์” 

   2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  
        1) บรรดาทรัพย์ และเอกสารหลักฐานส าคัญทางราชการ ทุกประเภท  ของโรงเรียน
บ้านหนองบัวแก้ว ต้าบลหล่มเก่า อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียน
บ้านหินกลิ ง ต้าบลหล่มเก่า อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                  
         2) อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร ที่ดิน และส่วนควบอ่ืนของที่ดิน) ส่งคืนธนารักษ์พื นที่
เพชรบูรณ์ ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน “ที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่โรงเรียน
เลิกใช้ประโยชน์หรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งคืนกับกรมธนารักษ์หรือส้านักงานธนารักษ์พื นที่ แล้วแต่กรณี โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา  ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ  พ .ศ .2545  และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ได้ ตามค้ าสั่ งมอบ อ้านาจ ส้ านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษา  
ขั นพื นฐาน ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546” 
         3) บุคลากร  มีข้าราชการครู 1 คน คือ นายนิติพงษ์  บุญส่ง  ครูช้านาญการ-พิเศษ 
ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านหินกลิ ง มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการด้านบุคคลต่อไป  
             4) นักเรียน  -ไม่มี- 
 
           2.2 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1) ตั งอยู่ หมู่ 1 ต้าบลช้างตะลูด อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดท้าการสอนระดับ  
ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร ไม่มีข้าราชการครู และไม่มีนักเรียน 
    2) โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  ระยะทาง 4 กิ โลเมตร ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม  
ครั งที่  10/2559 เมื่ อวันที่  31 ตุลาคม 2559 ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียน 
บ้านห้วยสวิงน้อย ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  
    3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุน ค่าพาหนะให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย เดินทางไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระยะทาง
จากโรงเรียนมารวมถึ ง โรงเรียนหลั ก  ตามที่ ส้ านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั น พื น ฐานก้ าหนด  
ภาคเรียนละ 100 วัน ในอัตราระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตร ไม่เกิน 10 กิโลเมตร  จัดให้อัตรา 15 บาท/คน/วัน 
   4) โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ยื่นค้าขอเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2550 (1) ไม่มีนักเรียนจะจัดการเรียนการสอน 
    5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในคราวประชุม  ครั งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทั งหมด 20 คน 
   6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ในคราวประชุม ครั งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบร่วมกันให้เลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    1. เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ต้าบลช้างตะลูด อ้าเภอ 
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”  



๓๒ 

    2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  
         1) บรรดาทรัพย์ และเอกสารหลักฐานส าคัญทางราชการ ทุกประเภท ของโรงเรียน
บ้านห้วยสวิงน้อย ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านห้วยสวิง ต้าบลช้างตะลูด อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
         2) อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร ที่ดิน และส่วนควบอ่ืนของที่ดิน) ส่งคืนธนารักษ์พื นที่
เพชรบูรณ์ ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน “ที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่โรงเรียน
เลิกใช้ประโยชน์หรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งคืนกับกรมธนารักษ์หรือส้านักงาน ธนารักษ์พื นที่ แล้วแต่กรณี โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามค้าสั่งมอบอ้านาจส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ 
63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546” 
           3) บุคลากร -ไม่มี- 
            4) นักเรียน  -ไม่มี- 
 

2.3 โรงเรียนบ้านบึง  ต าบลฝายนาแซง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) ตั งอยู่ หมู่ 5 ต้าบลฝายนาแซง อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดท้าการสอนระดับ 
ชั นอนุบาล 2 – ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร มีข้าราชการครู 3 คน  และไม่มีนักเรียน 
    2) โรงเรียนบ้านบึง  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต้าบลฝายนาแซง  อ้าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุม ครั งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึง  
ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
   3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุน ค่าพาหนะให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง เดินทางไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง  โดยพิจารณา  จากเกณฑ์ระยะทางจาก
โรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลัก ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนด ภาคเรียนละ 100 วัน 
ในอัตราระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตร ไม่เกิน 10 กิโลเมตร จัดให้อัตรา 15 บาท/คน/วัน 
   4) โรงเรียนบ้านบึง ยื่นค้าขอเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2550 (1) ไม่มีนักเรียนจะจัดการเรียนการสอน 
    5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในคราวประชุม ครั งที่ 1/2561 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทั งหมด 9 คน   
   6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านบึง ในคราวประชุม ครั งที่ 3/2561  
เมือ่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบร่วมกันให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึง 
   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     1. เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านบึง ต้าบลฝายนาแซง อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์” 

   2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  
            1) บรรดาทรัพย์ และเอกสารหลักฐานส าคัญทางราชการ ทุกประเภท ของโรงเรียน
บ้านบึง ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของโรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต้าบลฝายนาแซง อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 



๓๓ 

      2) อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร ที่ดิน และส่วนควบอ่ืนของที่ดิน) ส่งคืนธนารักษ์พื นที่เพชรบูรณ์ ตาม
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน “ที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่โรงเรียนเลิกใช้ประโยชน์
หรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้วให้ส่งคืนกับกรมธนารักษ์หรือส้านักงาน ธนารักษ์พื นที่ แล้วแต่กรณี โดยถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2 5 4 5  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม ได้ ต า ม ค้ า สั่ ง ม อ บ อ้ า น า จ ส้ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั นพื นฐาน ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546” 
 3) บุคลากร จ้านวน 3 คน ดังนี  
        (1) นางพัชนีย์  ศรีนุต    ครู ช้านาญการพิเศษ 
        (2) นางรัตนา  ทองแถว   ครู ช้านาญการพิเศษ 
        (3) นางสาวกชพร  แก้วกิ่งจันทร์ ครู ช้านาญการพิเศษ 
ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์              
และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านบุคลากรต่อไป  
          4) นักเรียน  -ไม่มี- 
 

2.4 โรงเรียนบ้านน้ าเฮี้ย  ต าบลน้ าเฮี้ย  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) ตั งอยู่ หมู่ 4 ต้าบลน ้าเฮี ย อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดท้าการสอนระดับชั น  
อนุบาล 2 - ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร มีข้าราชการครู 2 คน และ ไม่มีนักเรียน 
   2) โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต้าบลฝายนาแซง  อ้าเภอ 
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
ในคราวประชุม ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
บ้านน ้าเฮี ย  ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
   3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุน  ค่าพาหนะ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย เดินทางไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระยะทาง
จากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลัก ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนด ภาคเรียนละ 100 
วัน ในอัตราระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตร ไม่เกิน 10 กิโลเมตร จัดให้ อัตรา 15 บาท/คน/วัน 
    4) โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย ยื่นค้าขอเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2550 (1) ไม่มีนักเรียน   จะจัดการเรียนการสอน 
    5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในคราวประชุม ครั งที่ 1/2561 
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทั งหมด 30 คน 
    6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย   ในคราวประชุม ครั งที่ 
3/2561  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561   
   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     1. เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย  ต้าบลน ้าเฮี ย อ้าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์” 
   2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  

1) บรรดาทรัพย์ และเอกสารหลักฐานส าคัญทางราชการ ทุกประเภท ของโรงเรียน 
บ้านน ้าเฮี ย ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต้าบลฝายนาแซง  อ้าเภอหล่ มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๓๔ 

            2) อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร ที่ดิน และส่วนควบอ่ืนของที่ดิน) ส่งคืน ธนารักษ์พื นที่
เพชรบูรณ์ ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน “อาคารราชพัสดุที่โรงเรียนเลิกใช้ประโยชน์
หรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งคืนกับกรมธนารักษ์หรือส้านักงานธนารักษ์พื นที่ แล้วแต่กรณี โดยถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2545  และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ได้ ตามค้ าสั่ งมอบ อ้านาจส้ านั ก งานคณ ะกรรมการการศึกษาขั น พื น ฐาน  
ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546” 
 3) บุคลากร จ้านวน 2 คน ดังนี  
        (1) นางอุบลรัตน์  เบ้าทอง  ครู ช้านาญการพิเศษ 
       (2) นางประภาแก้ว  พาค้า  ครู ช้านาญการ 
ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์          
และแนวปฏิบัติของ กคศ. ต่อไป  
          4) นักเรียน  -ไม่มี- 
 

2.5 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ต าบลน้ าชุน  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  
    1) ตั งอยู่  หมู่ 13  ต้าบลน ้าชุน  อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดท้าการสอน
ระดับชั นอนุบาล 2 - ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร มีข้าราชการครู 3 คน และ ไม่มีนักเรียน 
   2) โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านน ้าชุน  ต้าบลน ้าชุน  อ้าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะทาง 12 กิโลเมตร  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุม ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน  
บ้านฝายวังบอน  ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านน ้าชุน ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
   3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุน ค่าพาหนะให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฝายวังบอน เดินทางไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านน ้าชุน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระยะทางจาก
โรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลัก ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนด ภาคเรียนละ 100 วัน 
ในอัตราระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตร จัดให้อัตรา  20 บาท/คน/วัน 
    4) โรงเรียนบ้านฝายวังบอน ยื่นค้าขอเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2550 (1) ไม่มีนักเรียนจะจัดการเรียนการสอน 
    5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในคราวประชุม ครั งที่ 1/2562  
เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทั งหมด 60 คน 
    6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ในคราวประชุม ครั งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบร่วมกันให้เลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฝายวังบอน อาคาร
สถานที ่องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าชุน ขอใช้ การดูแลรักษาความปลอดภัยมอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้า
ชุมชน แต่งตั งเวรยามดูแลร่วมกับคณะครู 
   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      1. เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านฝายวังบอน ต้าบลน ้าชุน อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์” 

    2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  
1) บรรดาทรัพย์ และเอกสารหลักฐานส าคัญทางราชการ ทุกประเภท ของโรงเรียนบ้านฝายวัง

บอน ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านน ้าชุน ต้าบลน ้าชุน อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๓๕ 

              2) อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร ที่ดิน และส่วนควบอ่ืนของที่ดิน) ส่งคืนธนารักษ์พื นที่
เพชรบูรณ์ ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน “ที่ดินราชพัสดุ  และอาคารราชพัสดุ 
ที่โรงเรียนเลิกใช้ประโยชน์หรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งคืนกับกรมธนารักษ์  หรือส้านักงานธนารักษ์ พื นที่ แล้วแต่
กรณี โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามค้าสั่งมอบอ้านาจส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546” กรณีองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าชุน ขอใช้ ให้
ด้าเนินการขอใช้ต่อธนารักษ์พื นที่เพชรบูรณ์  
           3) บุคลากร จ้านวน 3 คน ดังนี  
          (1) นางประภาพร  บุญอ่อน  ครู ช้านาญการพิเศษ 
           (2) นางวณิชยา  อินแนน ครู ช้านาญการพิเศษ 
           (3) นายมานิตย์  สาระค้า  ครู ช้านาญการ 
ปัจจุบันปฏิบัติ ราชการ ณ  โรงเรียนบ้านน ้ าชุน  มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้ าเนินการตามหลักเกณฑ์                  
และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านบุคคลต่อไป  
           4) นักเรียน  -ไม่มี- 
 

2.6 โรงเรียนบ้านท่ากกแก  ต าบลตาลเดี่ยว  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) ตั งอยู่  หมู่ 4  ต้าบลตาลเดี่ยว  อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดท้าการสอน
ระดับชั นอนุบาล 2-ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันไม่มีผู้บริหาร มีข้าราชการครู 2 คน  ช่างไฟฟ้า 4  1 คน และไม่
มีนักเรียน 
   2) โรงเรียนบ้านท่ากกแก  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก  ต้าบลตาลเดี่ยว  
อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุม ครั งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ากก
แก ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  
   3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุน ค่าพาหนะให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากกแก เดินทางไปเรียนรวมกับ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ระยะทาง
จากโรงเรียนมารวมถึ ง โรงเรียนหลั ก  ตามที่ ส้ านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั น พื น ฐานก้ าหนด  
ภาคเรียนละ 100 วัน ในอัตราระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตร ไม่เกิน 10 กิโลเมตร จัดให้อัตรา  10 บาท/คน/วัน 
    4) โรงเรียนบ้านท่ากกแก ยื่นค้าขอเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2550 (1) ไม่มีนักเรียน จะจัดการเรียนการสอน 
    5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน ในคราวประชุม  ครั งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทั งหมด 40 คน 
    6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากกแก ในคราวประชุม ครั งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบร่วมกันให้เลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากกแก อาคาร
สถานที่เทศบาลต้าบลตาลเดี่ยวขอใช้ 
   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      1. เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านท่ากกแก ต้าบลตาลเดี่ยว อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์” 
   2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี  
           1) บรรดาทรัพย์ และเอกสารส าคัญ ของโรงเรียนบ้านท่ากกแก  ให้โอน ไปอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ต้าบลตาลเดี่ยว อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๓๖ 

            2) อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร ที่ดิน และส่วนควบอ่ืนของที่ดิน) ส่งคืนธนารักษ์พื นที่
เพชรบูรณ์  ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน “ที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ 
ที่โรงเรียนเลิกใช้ประโยชน์หรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งคืนกับกรมธนารักษ์หรือส้านักงานธนารักษ์พื นที่ แล้วแต่
กรณี โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา  ใช้และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามค้าสั่งมอบอ้านาจ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน ที่ 63/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2546” กรณีเทศบาลต้าบลตาลเดี่ยว ขอใช้ ให้ด้าเนินการขอ
ใช้ต่อธนารักษ์พื นที่เพชรบูรณ์ 
          3) บุคลากร จ้านวน 3 คน ดังนี  

    (1) นางสุวิมล  บัวพรวน  ครู ช้านาญการพิเศษ                
    (2) นางสาวรัตนา  พึ่งวิริยะ  ครู ช้านาญการพิเศษ 

      (3) นายถนอม  ปานค้า  ช่างไฟฟ้า 4 
ข้อ (1 ) ช่ วยราช ณ  โรงเรียนบ้ านท่ าโก ข้อ (2 ) และ (3 ) ปฏิบั ติ ราชการ ณ  โรงเรียนอนุบาลหล่มสั ก  
มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านบุคคลต่อไป  
          4) นักเรียน  -ไม่มี- 
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจสอบแล้ว 
4.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีอ้านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามค้าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 
4.2 ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์การเลิกสถานศึกษา สมควรเห็นชอบเลิกสถานศึกษาเนื่องจาก

ไม่มีนักเรียน ส้าหรับการด้าเนินการเกี่ยวกับครูและบุคลากรของโรงเรียน จะได้ด้าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด ดังนี  

(1) โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านหินกลิ ง อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2558  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว  ไปปฏิบัติราชการ 
ณ โรงเรียนหินกลิ ง  ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 

 (2) โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั งที่  10/2559 เมื่อวันที่  
31 ตุลาคม 2559 ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ไปปฏิบัติราชการ  
ณ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

(3) โรงเรียนบ้านบึง  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต้าบลฝายนาแซง  อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 
31  ตุ ล าคม 2559  ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา โรงเรียนบ้ านบึ ง ไปปฏิ บั ติ ราชการ  
ณ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

(4) โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต้าบลฝายนาแซง  อ้าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
2 5  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  โ ร ง เรี ย น บ้ า น น ้ า เ ฮี ย   
ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 



๓๗ 

(5) โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านน ้าชุน  ต้าบลน ้าชุน  อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์   ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม ครั งที่  1/2560  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  ไปปฏิบัติราชการ 
ณ โรงเรียนบ้านน ้าชุน ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

(6) โรงเรียนบ้านท่ากกแก  ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก  ต้าบลตาลเดี่ยว  อ้าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 
3 1  ตุ ล า ค ม  2 5 5 9  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  โ ร ง เรี ย น บ้ า น ท่ า ก ก แ ก  
ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
 
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2562 ได้พิจารณาเห็นชอบเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว  โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย โรงเรียนบ้านบึง  
โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย  โรงเรียนบ้านฝายวังบอน  และโรงเรียนบ้านท่ากกแก  เนื่องจากไม่มีนักเรียนจะจัดการเรียนการ
สอน และเห็นชอบให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 
 
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา 
ขั นพื นฐาน  โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผ่าน
การตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ 
ประการใด 
 
7. มติท่ีประชุม :  
 ๑) เห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั นพื นฐาน จ้านวน  ๖  โรงเรียน ตามเสนอดังนี   

 1. โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว  ต้าบลหล่มเก่า   อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย  ต้าบลช้างตะลูด   อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3. โรงเรียนบ้านบึง    ต้าบลฝายนาแซง   อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. โรงเรียนบ้านน ้าเฮี ย    ต้าบลน ้าเฮี ย    อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5. โรงเรียนบ้านฝายวังบอน   ต้าบลน ้าชุน    อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6. โรงเรียนบ้านท่ากกแก   ต้าบลตาลเดี่ยว    อ้าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒) กรณีสถานศึกษาที่เลิก หากไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้สถานที่ต่อไปให้ส่งคืนส้านักงานธนารักษ์  โดยให้
คณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดสถานศึกษาที่เลิกทั งหมดมีจ้านวนกี่โรง ส่งคืนให้กับส้านักงาน     
ธนารักษ ์จ้านวนกี่โรง และรายงานให้ กศจ.ทราบ ในคราวประชุมครั งถัดไป 



๓๘ 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  โครงการการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน  
                  และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ  

 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความเห็นชอบ ค้าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  แต่งตั ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ    
เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  1. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมกันและ 

ทั่วถึง ประจ้าปีงบประมาณ 2562  
  2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/2903 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเชิญ

ประชุมปฏิบัติการชี แจงกรอบแนวทางการด้าเนินโครงการและการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป การเก็บข้อมูล ภายใต้การ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 

 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 (ร่าง) ค้าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาสการ

เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม               
 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรด้าเนินการ ตามแผนงานบูรณาการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมกันและทั่วถึง ประจ้าปีงบประมาณ 2562  
ที่ส้านักงานปลัดกระทรวงก้าหนด 
 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 

มีนาคม 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ค้าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม และ
เห็นชอบให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 
 

6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะ  

(ร่าง) ค้าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา หรือไม่ ประการใด 
 

7.  มติที่ประชุม :  
๑) เห็นชอบ (ร่าง) ค้าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพ่ิมโอกาส  

การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม 
๒) มอบให้ ส้านักงาน กศน.เพชรบูรณ์ จัดท้าข้อมูลรายละเอียดแยกเป็นรายอ้าเภอ และต้าบล น้าเสนอต่อ  

ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณามาตรการหรือแนวทางการด้าเนินการต่อไป 
๓) เสนอแนะให้ประสานกับกลุ่ม NGO ในพื นที ่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอีกทาง  



๓๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6.๑  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

เพื่อให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 
 ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช้านาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จ้านวนทั งสิ น  18  ราย ดังนี  
 ๑.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จ้านวน    3  ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓ จ้านวน    5  ราย 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ้านวน   10  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

         2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

  2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ  
และคณะกรรมการแล้ว มีคุณสมบัติครบและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด  
              3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก้าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื นที่การศึกษา ตั งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 
2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ้านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย คณะกรรมการส้าหรับ
ต้าแหน่งครู ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้อ้านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

   3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่้ากว่าวิทยฐานะครูช้านาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
                 โดยให้ตั งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก้าหนดใหผู้้ขอมีวิทย
ฐานะครูช้านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี  
  ๓.๓.๑ ด้ารงต้าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส้าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี ส้าหรับผูม้ี     
วุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี ส้าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นค้าขอหรือด้ารงต้าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf


๔๐ 

  ๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่้ากว่าภาระงานขั นต่้าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก้าหนด                
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
 ๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค้าขอ 
  3.๔ หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ฯลฯ 
 “5 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี  
  5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65  
  5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า   
ร้อยละ 65  
  5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏบิัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน      
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช้านาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา     
ได้รับค้าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั งหลังสุด  
  7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน 
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ นสุด” 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั ง 18 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด จึงขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 
ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ้านวน  18 ราย 

 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา               

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั งคณะกรรมการประเมิน

ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ้านวน  18 ราย 



๔๑ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ 
และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ 
หรือไม่  ประการใด 

8.  มติทีป่ระชุม  : อนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ  
ช้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑ , ๒ และ ๓ ) จ้านวน ๑๘ ราย ดังนี  

1. นายนิกร  หยาดน ้าค้าง  ครู รร.บ้านเนินสง่า 
2. นางสาวนิภา  เสือดี   ครู รร.บ้านเนินสง่า 
3. นางสายใจ วลีเรืองรอง  ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ 
4. นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ  ครู รร.บ้านตะกุดไผ่ 
5. น.ส.วันเพ็ญ  เกิดบาง   ครู รร.บ้านเนินสวรรค์ 
6. นายสุทธินัน  ชิงชัย   ครู รร.บ้านรวมทรัพย์ 
7. น.ส.ดาวชมพู  พัฒนแสง  ครู รร.บ้านโคกหิน 
8. นางเมลดา  พักใส   ครู รร.บ้าน กม.35 
9. นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง  ครู รร.วังโป่งศึกษา 
10. น.ส.เบญจมาศ ทองนุ่ม  ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
11. น.ส.มะลิสา สุธารัตน ์   ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
12. นายรังสรรค์ ส้าราญพันธุ์   ครู รร.ซับบอนวิทยาคม 
13. นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง   ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
14. น.ส.รมณี เหลี่ยมแสง   ครู รร.ท่าด้วงพิทยาคม 
15. ว่าที่ ร.ต.อมร ละอองศรี  ครู รร.เพชรบูรณ์วิทยา 
16. นางสายสุณี พรมอวบ   ครู รร.ชนแดนวิทยาคม 
17. น.ส.ดวงดี ชายเรียน   ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 

  18.ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ ครู รร.วังใหญ่วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๒  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี                               
          วิทยฐานะครูช านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 
 ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช้านาญการ ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ้านวนทั งสิ น  
9 ราย ดังนี  
 ๑.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 จ้านวน   6  ราย 
 ๑.๒ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน   3  ราย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

2.2  หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
        2.3  หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
        2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.๑ หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ฯลฯ 
 “5 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี  
  5.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65  
  5.2  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั ง 3 คน  
เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65  
  5.3  ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65 
   กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช้านาญการ  ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาได้รับ
ค้าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั งหลังสุด  
  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ นสุด” 
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๔๓ 

  3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ได้ยื่นค้าขอ 
รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช้านาญการ  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค้าขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด้าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า            
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ดังนี  
  ๓.๒.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน      6  ราย 
  ๓.๒.๒ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน      3  ราย 
4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั ง 9 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่้ากว่าขั นต่้าของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่าน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก้าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะช้านาญการ 
ได้ทั ง 9 ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
              สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของ
คณะกรรมการและให้แต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช้านาญการ ของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 9 ราย 
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 

     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย  การก้าหนด 
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้
แต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช้านาญการ(ประเมินด้าน 1 ,2 และ3) ตามข้อ 5 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้แต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
มีวิทยฐานะช้านาญการ (ประเมินด้าน 1 ,2 และ3) จ้านวน ๙  ราย  ดังนี  
  1. สิบต้ารวจตรี อาทิตย์  พลกลาง  ครู รร. อนุบาลชนแดน 
                2. นางสาวนภา  เจียมภูเขียว  ครู รร. บ้านทุ่งหินปูน 
           3. นางมัณฑนา คงขุนทด   ครู รร. อนุบาลเพชรบูรณ์ 
  4. นางมณฑิรา อั งน้อย   ครู รร. อนุบาลเพชรบูรณ์ 
  5. นางสราภรณ์  แดงอาจ   ครู รร. บ้านดงลาน 
                6. นางลลิตา  สุวรรณคาม  ครู รร. บ้านน ้าลัด 
  7. นายพรมงคล กงยนต์   คร ูรร. นาเฉลียงพิทยาคม 
  8. นางสาวทัดดาว สิริวงค ์  คร ูรร. หล่มสักวิทยาคม 
  9. นางปัทมาวรรณ ปุยะติ   คร ูรร. ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 



๔๔ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๓ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 
            ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตั งกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้  ความสามารถ ตามที่ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ                            
รวมทั งสิ น 7 ราย ดังนี  
 ๑.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน     2  ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน     3  ราย 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ้านวน     2  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 “หลักเกณฑ์ 
    ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี  
     ๑.๑ ด้ารงต้าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะช้านาญการ หรือด้ารงต้าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค้าขอ 
     ๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่้ากว่าภาระงานขั นต่้าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก้าหนด                
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
     ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค้าขอ 

ฯลฯ 
 2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  

  2.1 ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อ้านวยการช้านาญการ หรือ
ด้ารงต้าแหน่งอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1  ปี  

2.2  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
  2.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง    
2  ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค้าขอ 

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

ฯลฯ 
  วิธีการ 

ฯลฯ 
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๔๕ 

 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษา ตั งคณะกรรมการ จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
ของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  จ้านวน 1 คน และ
ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่้ากว่าวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน จ้านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ โดยให้ตั ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553              
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดทุกราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั ง 7 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด จึงขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวนทั งสิ น  7 ราย 

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา         

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ

ครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 
และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ้านวนทั งสิ น 7 ราย 

ก่อนน้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตั งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ ต่อไป 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
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๔๖ 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน ๗  ราย  ดังนี  

1. น.ส.ลดาวัลย์ ปานพรม   ครู รร.บ้านวังแช่กลอย 
2. น.ส.นัติยากร  ป้องพั ว   ครู รร.บ้านหนองกลอย 
3. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน  ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล 
4. นายอาทิตย์  ช้านาญไพร  ครู รร.บ้านล้านารวย 
5. นายสมยศ  หึงขุนทศ   ครู รร.บ้านรวมทรัพย์ 
6. น.ส.มาลินี สุขหา   ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม 
7. น.ส.สุรีพร เปรมปรีด์   ครู รร.ติ ววิทยาคม 

 



๔๗ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๔   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั งสิ น 15 ราย 
ดังนี  
 ๑.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน    2  ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน    8  ราย 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ้านวน     5  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๑ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

      ข้อ ๘ (๑) อ้านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าหนด  
ให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษา 
 2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ 
  “4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี   
 4.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ  
ทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70 
 4.2  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70” 
 2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค้าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวนทั งสิ น  15 ราย 
   3.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ได้ตั งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ ได้ประเมินทั ง 2 ด้าน 
เรียบร้อยแล้ว    
   3.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ จาก
คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนด  
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๔๘ 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั ง 15 ราย  เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด    
จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส่งผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่  ๓) พร้อมทั งผลการประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่  ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่  ๑           
ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานั น ๆ พิจารณาต่อไป 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา         

ที่เก่ียวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
          สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่  1           
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวนทั งสิ น 15 ราย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ 
และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ 
หรือไม่  ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการ
พิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จ้านวน 
๑๕ ราย ดังนี  
  1. น.ส.มณีรัตน์ ยศสุรีย์      ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ 
  2. นางกรรณิกา เพชรไชโย  ครู รร.บ้าน กม.28 
  3. นางนิตยา ทูลตา   ครู รร.บ้านห้วยสวิง 
  4. น.ส.เพชรรินทร์  พิลา   ครู รร.บ้านช้างตะลูด 
  5. นางยุพิน  เกษโสภา   ครู รร.บ้านฟองใต้ 
  6. นายสมศักดิ์  หารวันนา  ครู รร.อนุบาลน ้าหนาว 
       7. นางกฤติกา  ทองริ ว   ครู รร.บ้านหลักด่าน 
       8. น.ส.วราภรณ์  ค้าแท่ง   ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า 
       9. นางสมถวิล  พัฒน์พระพรหม  ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า 
       10. นางพจนา  เศรษฐะ   ครู รร.บ้านนายาว 



๔๙ 

11. น.ส.รัตนา ศุขกลิ่น   คร ูรร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
  12. น.ส.สุภักษร ทองสัตย์  ครู รร.ดงขุยวิทยาคม 
       13. พลฯ สุริยัน จันเกิน   รองผู้อ้านวยการ รร.นาเฉลียงพิทยาคม 
  14. น.ส.อารีรัตน์ ชูรวง   รองผู้อ้านวยการ รร.หนองไผ่ 
  15. นายประสาร มูลเดช   รองผู้อ้านวยการ รร.วิทยานุกูลนารี 
 
 
 
 



๕๐ 

ระเบียบวาระท่ี 6.๕  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั งสิ น 16 ราย ดังนี  
 ๑.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน    3  ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน    8  ราย 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ้านวน    5  ราย 

๒. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

      2.5 หลักเกณฑ์การตั งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส้าหรับวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 
                       2.5.1 ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม)  
ตั งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด  
    2.5.2 จ้านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจ้านวนค้าขอรับการประเมิน โดยก้าหนดให้มีจ้านวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี  
 

ค้าขอแต่ละสาขา 
(ราย) 

จ้านวนกรรมการ/1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 - 10 6 คน ให้ตั งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน จ้านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 
พื นที่การศึกษา ของผู้ขอ จ้านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพื นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ้านวน 2 คน 

11-50 9 คน ให้ตั งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน จ้านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 
พื นที่การศึกษา ของผู้ขอ จ้านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในเขตพื นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ้านวน 3 คน 

ตั งแต่ 51 ขึ นไป 9 คน (ตั งได้สาขาละ 2 
คณะ) 

ในการประเมินค้าขอ 1 ราย ก้าหนดให้มีกรรมการประเมินจ้านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด 

../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf


๕๑ 

                2.5.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั งนอกและในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่้ากว่าช้านาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่้ากว่าระดับ 8 
 2.5.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก้าหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้/สาขาใด  
มีจ้านวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั งเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ก้าหนดในข้อ 2.4.2  
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) ด้าเนินการตั งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี   
                       1) การตั งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ้านวน 6 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดไว้ คือ จ้านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื นที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื นที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพื นที่
การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั งได้เพียงพอให้ตั งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้  
       2) การตั งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ้านวน 9 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดไว้ คือ จ้านวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื นที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื นที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพื นที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่างเขตพื นที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพื นที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั งได้เพียงพอ ให้ตั งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้ 
                2.5.5 การตั งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท้าเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์  
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  3  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 
เพ่ีอประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ้านวน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                      1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)    จ้านวน 1 ราย  
                         2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)                  จ้านวน 1 ราย  
                         3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           จ้านวน 1 ราย  
          3.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้รับอนุมัติผลการประเมิน  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ของ ส้านักงานเขตพื นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ้านวน  8  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 
2 เพ่ีอประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ้านวน  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ้านวน  5  ราย 
                         2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ้านวน  3  ราย 

3.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ของ ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จ้านวน  5  ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 เพี่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  จ้านวน  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ้านวน  2  ราย 
                         2) สายงานบริหารสถานศึกษา     จ้านวน  3  ราย 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และส้านักงานเขตพื นที่การศึ กษา

มัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั ง 16 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด จึงขออนุมัติตั งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน   

๕.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณารายชื่อคณะกรรมการชุดที่  2                              

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของส้านักงาน  เขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40    

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์  จะพิจารณ าอนุมัติ ตั งคณ ะกรรมการชุดที่  2                              
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการ
ตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติตั งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช้านาญการพิเศษ ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน จ้านวน  ๑๖  ราย  ดังนี  

1. นายกฤติน  วรรณเกษม  ครู รร.เมืองเพชรบูรณ์ 
2. น.ส.มณีรัตน์ ยศสุรีย์      ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ 

  3. นางกรรณิกา เพชรไชโย  ครู รร.บ้าน กม.28 
  4. นางนิตยา ทูลตา   ครู รร.บ้านห้วยสวิง 
  5. น.ส.เพชรรินทร์  พิลา   ครู รร.บ้านช้างตะลูด 
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  6. นางยุพิน  เกษโสภา   ครู รร.บ้านฟองใต้ 
  7. นายสมศักดิ์  หารวันนา  ครู รร.อนุบาลน ้าหนาว 
       8. นางกฤติกา  ทองริ ว   ครู รร.บ้านหลักด่าน 
       9. น.ส.วราภรณ์  ค้าแท่ง   ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า 
       10. นางสมถวิล  พัฒน์พระพรหม  ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า 
       11. นางพจนา  เศรษฐะ   ครู รร.บ้านนายาว 

12. น.ส.รัตนา ศุขกลิ่น   คร ูรร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
  13. น.ส.สุภักษร ทองสัตย์  ครู รร.ดงขุยวิทยาคม 
       14. พลฯ สุริยัน จันเกิน   รองผู้อ้านวยการ รร.นาเฉลียงพิทยาคม 
  15. น.ส.อารีรัตน์ ชูรวง   รองผู้อ้านวยการ รร.หนองไผ่ 
  16. นายประสาร มูลเดช   รองผู้อ้านวยการ รร.วิทยานุกูลนารี 
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ระเบียบวาระท่ี 6.๖  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษของส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทั งสิ น 52 ราย ดังนี  
 ๑.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน    1  ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน    4  ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน  47  ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
  “ข้อ 8 ให้กศจ.มีอ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี  (1) อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษา และ     
อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษา ฯลฯ 
                    ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและแต่งตั ง” 
 2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553                
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่อง การแต่งตั งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ น 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ        
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  โดย ก.ค.ศ. ก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 
ดังนี  
  3.1.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 
  3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี  
     3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65 

../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%201100%20ลว.10%20พ.ค.2553.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%203%20ลว.%207%20เม.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2023%20ก.ย.%202554.pdf


๕๕ 

     3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70 
  3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 3.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช้านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ นสุดแล้ว จ้านวน 1 ราย อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 
ภายใน 6 เดือน จ้านวน 1 ราย      
 3.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช้านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ นสุดแล้ว จ้านวน 4 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ้านวน 1 ราย 
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ้านวน 3 ราย  
 3.4 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ที่
คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ นสุดแล้ว จ้านวน 47 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน  จ้านวน 19 ราย ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ้านวน 25 ราย ไม่ผ่านการประเมิน จ้านวน 3 ราย 

 4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ 

ดังนี  
      1) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 ภายใน 6 เดือน  จ้านวน 1 ราย 
4.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ 

ดังนี  
      1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 

จ้านวน 1 ราย 
      2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 ภายใน 6 เดือน  จ้านวน 3 ราย 

 4.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ ดังนี       
      1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ 

จ้านวน 19 ราย 
  2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1 ภายใน 6 เดือน  จ้านวน 25 ราย  
       3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ  จ้านวน 3 ราย 
 
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
            สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติ ดังนี               
            5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี  
 ก. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  1  ราย ดังนี  

   (1) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1   จ้านวน    1  ราย 
 ข. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน  4  ราย ดังนี  

   (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ้านวน    1  ราย 



๕๖ 

       (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1   จ้านวน    3  ราย 
              ค. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน  47  ราย ดังนี  
   (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ้านวน    19  ราย  
   (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1           จ้านวน    25  ราย 
   (3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ             จ้านวน      3  ราย 
   สรุปผลการประเมินปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ       จ้านวน  52  ราย ดังนี  
            (๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน             จ้านวน   20  ราย 
   (2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั งที่ 1           จ้านวน   29  ราย 
   (3) ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ             จ้านวน      3  ราย 
         5.๒ อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช้านาญการ          

เป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ้านวน 20 ราย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

 

8.  มติที่ประชุม  :  

 ๑) อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ ๓) จ้านวน 52 รายดังนี  

   - อนุมัติให้ผ่านการประเมิน            จ านวน   20  ราย 
1) นางพรไพริน  แฮมิลตัน  คร ูรร.บ้านฝาย 
2) นางชยาภา จันละมุด   คร ูรร.ท่าด้วงพิทยาคม 
3) นายอุเทน ทักคุ้ม   คร ูรร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
4) นางสาวสุริยา กลมกลิ ง   คร ูรร.เพชรบูรณ์วิทยา 
5) นายธีรพงศ์ สายจุลพันธ์  คร ูรร.เพชรพิทยาคม 
6) นางณัฐยาน์ มั่นหมาย   คร ูรร.บึงสามพันวิทยาคม 
7) นางเพ็ญศรี บุญทรง   คร ูรร.เพชรพิทยาคม 
8) นางโสมศิริ รอนยุทธ   คร ูรร.เพชรละครวิทยา 
9) นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์  คร ูรร.บึงสามพันวิทยาคม 
10) นายนิมิตร ตันติวโรดม  คร ูรร.หนองไผ่ 
11) นายวิเชียร สมรูป   คร ูรร.ท่าด้วงพิทยาคม 
12) นางพรศิริ ใจชื่น   คร ูรร.เพชรพิทยาคม 



๕๗ 

13) นายจีราวิชช์ ชีพา   คร ูรร.หล่มสักวิทยาคม 
14) นายสุรไกร แก้วเสมา   คร ูรร.เพชรบูรณ์วิทยา 
15) นางจิดาภา ชาญเวช   คร ูรร.ผาเมืองวิทยาคม 
16) นายวันชัย เหล่าเรือง   คร ูรร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
17) นายสุพจน์ สมพงษ์   คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 
18) นางสมใจ ศรีดาจันทร์  คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 
19) นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ คร ูรร.เนินพิทยาคม 

   20) นางสาวศิริภรณ์ จุลฬา  คร ูรร.บึงสามพันวิทยาคม 

    - อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1           จ านวน   29  ราย 
1) นางอุไรวรรณ ดวงอุปะ  คร ูรร.บ้านซับเปิบ 
2) นางสาววาสนา  บุญม ี  คร ูรร.บ้านห้วยระหงส์ 
3) นางสายทอง  เสนะจ้านงค์  คร ูรร.อนุบาลเขาค้อ 
4) นางจีราวรรณ  พรรณนา  คร ูรร.บ้านห้วยระหงส์ 
5) นางศศิธร คตสุข   คร ูรร.ท่าด้วงพิทยาคม 
6) นางสาวสายสุนีย์ ค้าอัด  คร ูรร.นาเฉลียงพิทยาคม 
7) นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา   คร ูรร.หนองไผ่ 
8) นางพรทนา คงแท้   คร ูรร.ศรีจันทร์วิทยาคม 
9) นางเพลินพิศ โล่สุวรรณ  คร ูรร.หนองไผ่ 
10)  นางกาญจนา คุ่ยต่วน  คร ูรร.วิทยานุกูลนารี 
11)  นางอรุณี ตั งรัศมี   คร ูรร.ชนแดนวิทยาคม 
12)  นางกชกร จักรศรี   คร ูรร.ศรีจันทร์วิทยาคม 
13)  นางรัตติมา บุญสวน   คร ูรร.เมืองราดวิทยาคม 
14)  นางสุวณีย์ สุขสี   คร ูรร.โคกปรงวิทยาคม 
15)  นางปิยพร สรรพช่าง   คร ูรร.หล่มสักวิทยาคม 
16)  นางสาวมัทนา ขุนศรี   คร ูรร.นาเฉลียงพิทยาคม 
17)  นางอรสา เสาโกมุท   คร ูรร.หนองไผ่ 
18)  นางศิริวิณี แก้วบท   คร ูรร.ดงขุยวิทยาคม 
19)  นางสาววชิราภรณ์ ชูมาก  คร ูรร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
20)  นางสาวฉัตรนภัส แพทย์สิทธิ์  คร ูรร.วิทยานุกูลนารี 
21)  นายภราดร แสงโทน   คร ูรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
22)  นายวุฒิพงษ์ สีสุก   คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 
23)  นางสาวนิตญา คงศรี   คร ูรร.ชนแดนวิทยาคม 
24)  นายธงชัย เมืองทอง   คร ูรร.ศรีเทพประชาสรรค์ 
25)  นายเฉลิมชัย จักรศรี   คร ูรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
26)  นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด คร ูรร.วิทยานุกูลนารี 
27)  นายลิขิตดง นันตา   คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 
28)  นางนิตยา แดงโคเศษ  คร ูรร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
29)  นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน  คร ูรร.หล่มเก่าพิทยาคม 

 



๕๘ 

    - ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ            จ านวน      3  ราย 
   1) นายบุญเรืยง สิทธิ์ทองสี  คร ูรร.วิทยานุกูลนารี 
   2) นางสาวอาริยา ภิรมศรี   คร ูรร.ดงขุยวิทยาคม 
   3) นางสาวชลิดา ศุภสาร   คร ูรร.เพชรพิทยาคม 

 

         ๒) อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ (1) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช้านาญ
การเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ้านวน 20 ราย 

    
 
 
 



๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี 6.7  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที ่1 และด้านที ่2)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  ค าขอ 
 ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ 
จ้านวน 1 ราย คือ นางพรทิพย์  ช้านาญ ครูช้านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
                   “มาตรา 53(3) การบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งรองผู้ อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่ง 
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข.(๕) ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ต้าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช้านาญการ 
ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ และต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาเป็นผู้มีอ้านาจสั่ง บรรจุและแต่งตั งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา” 
                    “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการ เลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน ทั งนี  ให้ค้านึงถึงความประพฤติด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน  ความช้านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด” 
             2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552           
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ  
 “4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี  
                  4.1  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 70 
                  4.2  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า     
ร้อยละ 70 ”  
              2.4  หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕3    
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ตามท่ี  นางพรทิพย์  ช้านาญ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านโจะ
โหวะ  สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ได้ยื่นค้าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25  
กันยายน 2561 ได้อนุมัติให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ
ได้ประเมินทั ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว          

../../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2017%20ลว.%2030%20ก.ย.%202552.pdf


๖๐ 

            3.2  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ  จากคณะกรรมการตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนด 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
              ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรพิจารณาอนุมัติผล
การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ 
ของกรรมการชุดที ่1 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ราย นางพรทิพย์  ช้านาญ ครูช้านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ    

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
              สมควรน้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  
ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ของกรรมการ      
ชุดที่ 1 ส้าหรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางพรทิพย์  ช้านาญ ครูช้านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ  

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการ
ตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ราย        
นางพรทพิย์  ช้านาญ ครูช้านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ  

 
 



๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี 6.8 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอขอรับ 
การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
        ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่ส้านักงาน เขตพื นที่
การศึกษาต่างๆ เสนอรวมทั งสิ น 4 ราย ดังนี  
 ๑.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน   1 ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน   3 ราย 
  

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่  19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                      

เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
       2.2 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา  ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช้านาญการ ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ    
ช้านาญการพิเศษ และต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา เป็นผู้มีอ้านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเดิม)” 
  “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั งนี  ให้ค้านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช้านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด” 
       2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
             วิธีการส้าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
              ข้อ 3  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา( กศจ.) พิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ ก่อนน้าเสนอ ก.ค.ศ.  ทั งนี   ในการกลั่นกรองดังกล่าว อาจตั งกรรมการขึ นเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้ 
      2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553               
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เพชรบูรณ์  ในการประชุมครั งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2561  ได้ประกาศแต่งตั งคณะกรรมการ
กลัน่กรองผลงานทางวิชาการ สายงานการสอน เพ่ือกลั่นกรองผลงานของผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. 
          3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ระดับช้านาญการพิเศษ เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ และผ่านการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ จากคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั งไว้แล้ว จ้านวน 3 คน และมีคุณภาพ สมควรเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย 
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         3.2.1 นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 
         3.2.2 นางสุรางค์  ชูสงิห์ ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1  
         3.2.3 นางพิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

3.3  ผลงานทางวิชาการท่ีผู้เสนอขอฯ ส่ง ก.ค.ศ.พิจารณา ดังนี  
                  นวัตกรรม  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เรื่อง การบวก ลบ จ้านวนนับ 
ชั น ป.1 
                  วิจัย  รายงานวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ (Play and Learn : 1P4R) 

 3.4  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค้า
ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ราย คือ  
  3.4.1 นายเชษฐา กลิ่นเทศ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  
  3.4.2 นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
  3.4.3 นางอาทิตยา ปัญญา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  

3.5 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตั งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้ประเมิน
ทั ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนด  
      3.6 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั งที่ 1/2562 วันที่  24  มกราคม 
2562  อนุมัติให้แต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ   จ้านวน  3  คน  ประกอบด้วย 
            1) นายเชษฐา กลิ่นเทศ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประกอบด้วย 
 (1)  นายสงกรานต์ มาสีจันทร์  ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
       สพม.40 เป็นประธานกรรมการ 
  (2)  นางเรียมศิริ ส้าเภา  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
       สพม.40 เป็นกรรมการ 
  (3)  นางสมพร สถิตโกศล  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบ้านโปง่หว้า 
       สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ 
 2) นางสาวปรียาภรณ์ ทองมาก ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกอบด้วย  
 (1)  นายบ้ารุง ด้วงโต    ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า   
      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกรรมการ 
 (2)  นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุล   ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนแคมป์วิทยาคม 
                                                             สพม. 40  เป็นกรรมการ 
              (3)  นางสมพร สถิตโกศล            ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านโปง่หว้า   
  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ 
 3) นางอาทิตยา ปัญญา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.40 ประกอบด้วย 
 (1)  นายสงกรานต์ มาสีจันทร์  ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
       สพม.40 เป็นประธานกรรมการ 
 (2)  นางปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
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สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ 
 (3)  นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นกรรมการ 

และคณะกรรมการได้กลั่นกรองผลงานทางวิชาการและมีข้อเสนอแนะ ซึ่งข้าราชการครูได้ด้าเนินการ                           
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           4.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาหลักฐาน
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ก่อนน้าเสนอ ก.ค.ศ. ทั งนี ในการกลั่นกรองดังกล่าวอาจตั งกรรมการขึ นเพ่ือช่วย
กลั่นกรองก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วผลงานมีคุณภาพ สมควรเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป 
 4.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งครู คือ นายเชษฐา กลิ่นเทศ นางสาวปรียาภรณ์ ทองมาก  และ นางอาทิตยา ปัญญา ข้างต้น 
ได้ด้าเนินการแก้ไข ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ฯ แล้ว  จึงเสนอขอความเห็นชอบ 
ผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
            สมควรน้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ของผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 4 ราย 

 ๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม  : เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป จ้านวน 4  ราย ดังนี  
 1. นางพรทิพย์  ช้านาญ   ครู รร.บ้าโจะโหวะ 
 2. นายเชษฐา กลิ่นเทศ    ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม  
 3. นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก   ครู รร.เพชรพิทยาคม   
 4. นางอาทิตยา ปัญญา    ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม. เขต 40  
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ระเบียบวาระท่ี 6.9  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                        ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั งครูผู้ช่วย           
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทั งสิ น 13 ราย ดังนี  
 ๑.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน   4 ราย 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน   1 ราย 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน   8 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.1 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การก้าหนดต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั งครู
ผู้ช่วยให้ด้ารงต้าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2551 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๓.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั งสิ น  4  ราย 
 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  

5 มกราคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  
ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 จ้านวน 2 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  
13 มกราคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  
ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 จ้านวน 1 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  
28 มกราคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  
ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 จ้านวน 1 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

๓.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั งสิ น  1  ราย 

  เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  
6 มีนาคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  

../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
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../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.2%20ทับ%20ว%2020%20ลว.%2010%20พ.ย.%202548%20-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.2%20ทับ%20ว%2020%20ลว.%2010%20พ.ย.%202548%20-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf
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../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว%2024%20ลว.%2014%20ธ.ค.%202548%20-การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ.pdf
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๖๕ 

ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 จ้านวน 1 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 
๓.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั งสิ น  8  ราย 
 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  

2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  
ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จ้านวน 1 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  
ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 จ้านวน 3 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 

 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตั งแต่วันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั ง)  
ครบก้าหนดตั งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จ้านวน 4 ราย (รายละเอียดดังแนบ) 
 3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี  
   3.4.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ในต้าแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต้าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี  
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครู 
    3.4.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อ้านวยการสถานศึกษา                
แต่งตั งคณะกรรมการจ้านวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา             
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจ้านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งด้ารงต้าแหน่งครูที่ผู้อ้านวยการสถานศึกษาแต่งตั งให้ท้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มด้าเนินการ ดังนี  
                               1) ก.ค.ศ.ก้าหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด            
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั ง  ดงันี   
    ครั งที่ 1 – 4 แต่ละครั งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
    ครั งที่ 5 – 8 แต่ละครั งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
และในการประเมินแต่ละครั ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอ้านาจ    
ตามมาตรา 53  ทราบ 
   2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
เสนอต่อผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
     3.4.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ นสุดตามปีปฏิทิน 
     3.4.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป และเมื่อผ่าน
การประเมินทุกครั งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั นรับราชการต่อไปก็ให้ 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ้านาจตาม   
มาตรา 53 สั่งแต่งตั งครูผู้ช่วยผู้นั นให้ด้ารงต้าแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นั นทราบ 



๖๖ 

 3.5 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค้าปรึกษา แนะน้า รวมทั งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด  
 3.6 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษารายงาน
แล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทั ง 8 ครั ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด  

4.  การวิเคราะห์ความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบผลการประเมนิการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้วปรากฏ
ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินฯ ทั ง ๘ ครั ง  โดยครั งที่ ๑-๔ แต่ละครั ง มีผลการ
ประเมินไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ และครั งที่ ๕-๘ แต่ละครั งมีผลการประเมิน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๖๐ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก 
เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด สมควรแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ้านวน 13 ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1  จ้านวน  13 ราย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ 
คศ.1  ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาแล้ว ตามท่ีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
   

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด้ารง
ต้าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  จ้านวน 13  ราย  ดังนี  
  1. นางสาวนิตยา  อินหาดกรวด  ครูผู้ช่วย รร.บ้านเข็กน้อย 
  2. นายมนุชาธิปต์  สมใส   ครูผู้ช่วย รร.บ้านเข็กน้อย 
  3. นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี  ครูผู้ช่วย รร.บ้านเข็กน้อย 
  4. นางสาวจารุวรรณ  เตโช  ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยผักกูด 
  5. นางสาวณภัทรชนก  วุฒินาคธรรม ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองสะแก 
  6. นางสาวสร้อยทิพย์  แก้วตา  ครูผู้ช่วย รร.หล่มเก่าพิทยาคม 



๖๗ 

  7. นางสาวพุฒิระพี  สุวรรณจันทร์  ครูผู้ช่วย รร.เพชรพิทยาคม 
  8. นายวิทยา  เพียซ้าย   ครูผู้ช่วย รร.วังโป่งพิทยาคม 
  9. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม   ครูผู้ช่วย รร.ดงขุยวิทยาคม 
  10. นางสาวสถาปนา  บุญมาก  ครูผู้ช่วย รร.เพชรพิทยาคม 
  11. นางสาวเรียม  จันปุญนะ  ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี 
  12. นายปรณัฐ  ยาค้า   ครูผู้ช่วย รร.หล่มสักวิทยาคม 
  13 .นายสันติสุข  คอยซิ   ครูผู้ช่วย รร.หล่มสักวิทยาคม 
 



๖๘ 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
   ของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั งคณะกรรมประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส้าหรับท้าหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ้านวน 3 ราย  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2.3 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ้านวน 3 ราย  (รายละเอียดดังแนบ) 
 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือส้านักงาน  

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี  
  “หลักเกณฑ์ 

ฯลฯ 
     3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด้าเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส้าหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสอง
ปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งครู 
   กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจ้าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจ้านวนวันลาที่
เกินให้ครบสองปี  
    4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก้าหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี  เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี   
   4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและ    
ด้านการบริหารจัดการชั นเรียน ตามมาตรฐานต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
   4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียน 

../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา%20%20พ.ศ.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2025%20ต.ค.%202561%20การพัฒนาครูอย่างเข้ม.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.7%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2025%20ต.ค.%202561%20การพัฒนาครูอย่างเข้ม.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf
../../ระเบียบกฏหมาย/คำสั่ง%20คสช.%20ที่%2019%20ทับ%202560.pdf


๖๙ 

   5. ให้ผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 แต่งตั งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
จ้านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล้าดับ ดังนี    
    5.1 ผู้อ้านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
    5.2 ผู้ด้ารงต้าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
    5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ  
    ทั งนี  ให้คณะกรรมการท้าหน้าที่พ่ีเลี ยง โดยให้ค้าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน้า การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต้าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด  
    กรณีไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 

ฯลฯ 
  “วิธีการ 

ฯลฯ 
2. การตั งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5     

ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี  
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพื นที่การศึกษา ด้าเนินการดังนี  

2.1.2  ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด้ารงต้าแหน่งครูในสถานศึกษานั นไปยัง 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา แล้วให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
    2.1.2  ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ฯลฯ 
 3.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบการตั งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด 

4.  การวิเคราะห์ความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบการตั งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด  สมควร
แต่งตั งให้ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย จ้านวน 3 ราย 

๕. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จ้านวน 3 ราย 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด 

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 



๗๐ 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย
ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว 
ตามท่ีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : เห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย จ้านวน 3  ราย  ดังนี  
  1. น.ส.สุภาพร ศรีโยธา  ต้าแหน่งครูผู้ช่วย  รร.ซับบอนวิทยาคม 
  2. น.ส.จุฑารัตน์  มีบุษยา  ต้าแหน่งครูผู้ช่วย  ร.ร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
  3. นายเกรียงไกร  สมค้า  ต้าแหน่งครูผู้ช่วย  ร.ร.วิทยานุกูลนารี 
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ระเบียบวาระท่ี 6.11 ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก้าหนด ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ตามที่ส้านักงาน เขต
พื นทีก่ารศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ้านวน  3๘  อัตรา ดังนี  
  ๑.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  27  อัตรา 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน    ๔  อัตรา 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน    7  อัตรา 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการ
ก้าหนดต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ด้วยส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมติคณะกรรมการบริหาร
อัตราก้าลัง ได้พิจารณากลั่นกรองเกลี่ยอัตราว่างต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
จ้านวน  27  อัตรา 
 3.2 ด้วยส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมติคณะกรรมการบริหาร
อัตราก้าลัง ได้พิจารณากลั่นกรองเกลี่ยอัตราว่างต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
จ้านวน  ๔  อัตรา           
 3.3 ด้วยส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมติคณะกรรมการบริหาร
อัตราก้าลัง ในการประชุมครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี  
 3.3.1 กรณีสถานศึกษายุบเลิก นางนวณชนก  บัวระบัติ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับส้าราญใต้  
สถานศึกษายุบเลิก เขียนค้าร้องขอย้ายไปโรงเรียนบ้านพญาวัง เกณฑ์อัตราก้าลัง -1 
 3.3.2 กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็น
ต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด จ้านวน 6 อัตรา ดังนี    
 1) โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองสรวง 
 2) โรงเรียนบ้าน กม.35         เกลี่ยให้โรงเรียนบ้าน กม.30 
 3) โรงเรียนบ้านวังไลย์           เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
 4) โรงเรียนบ้านโคกสะอาด     เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านหนองแจง 
 5) โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่         เกลี่ยให้โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
 6) โรงเรียนบ้านหนองพลวง    เกลี่ยให้โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม         

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว.7%20ลว.13%20พฤษภาคม%202551.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.3%20ทับ%20ว.7%20ลว.13%20พฤษภาคม%202551.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2014%20มิ.ย.%202555.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.4%20ทับ%20ว%2019%20ลว.%2014%20มิ.ย.%202555.pdf
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4. ความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบแล้ว เห็นควรน้าเสนอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติการตัดโอนต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุ
คลกรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ทั ง 27 อัตรา 
 4.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบแล้ว เห็นควรน้าเสนอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติการตัดโอนต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุ
คลกรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ทั ง ๔ อัตรา  
 4.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรน้าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี  
  4.3.1 กรณีสถานศึกษายุบเลิก นางนวณชนก  บัวระบัติ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับส้าราญใต้  
สถานศึกษายุบเลิก เขียนค้าร้องขอย้ายไปโรงเรียนบ้านพญาวัง เกณฑ์อัตราก้าลัง -1 
  4.3.2 กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็น
ต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด จ้านวน 6 อัตรา   

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี  
 5.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบแล้ว เห็นควรน้าเสนอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติการตัดโอนต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ   
บุคลกรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ทั ง 27 อัตรา 

 5.2 ขออนุมัติตัดโอนต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาท่ีว่างจากสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ ไปก้าหนดต้าแหน่งใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่า
เกณฑ ์ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ้านวน ๔ อัตรา 
 5.3  ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงาน เขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี  
   5.3.1 กรณีสถานศึกษายุบเลิก นางนวณชนก  บัวระบัติ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับส้าราญใต้  
สถานศึกษายุบเลิก เขียนค้าร้องขอย้ายไปโรงเรียนบ้านพญาวัง เกณฑ์อัตราก้าลัง -1 
   5.3.2 กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็น
ต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด จ้านวน 6 อัตรา 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
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๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 ,5.2 และ 5.3 โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสถานศึกษายุบเลิก และกรณี
ต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ้านวน  3๘  อัตรา ดังนี  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  27  อัตรา 
 1) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อ้าเภอเมือง  ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านตะกุดจั่น   อ้าเภอชนแดน 
 2) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านนา  อ้าเภอเมือง  ไปก้าหนดเป็น    ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน  อ้าเภอวังโป่ง 
 3) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านล้าป่าสักมูล อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านเขาคณฑา อ้าเภอชนแดน 
 4) ต้าแหน่ง ผอ.รร. โรงเรียน บ้านทุ่งแค อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น   ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านดง อ้าเภอเมือง 
 5) ต้าแหน่ง ผอ.รร. โรงเรียน บ้านหลุง อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านนายม อ้าเภอเมือง 
 6) ต้าแหน่ง ผอ.รร. โรงเรียน บ้านซับสีทอง อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านป่าม่วง อ้าเภอเมือง 
 7) ต้าแหน่ง ผอ.รร. โรงเรียน บ้านโคกสูง อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลชนแดน อ้าเภอชนแดน 
 8) ต้าแหน่ง ผอ.รร. โรงเรียน บ้านเนินสว่าง อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลชนแดน อ้าเภอชนแดน 
 9) ต้าแหน่ง ผอ.รร. โรงเรียน บ้านพล้า อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านปากน ้า อ้าเภอเมือง 
 10) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านขมวด อ้าเภอเมือง 
 11) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน  อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านกกไทร อ้าเภอเมือง 
 12) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง   อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านสามแยกวังชมภู อ้าเภอเมือง 
 13) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านดงหลง อ้าเภอวังโป่ง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านซับขลุง อ้าเภอชนแดน 
 14) ต้าแหน่ง ผอ.รร.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง อ้าเภอวังโป่ง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านหัวนา อ้าเภอเมือง 
 15) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านทุ่งแค  อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านระวิง อ้าเภอเมือง 
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 16) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านหลุง อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านระวิง อ้าเภอเมือง 
 17) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านหลุง อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านห้วยใหญ่  อ้าเภอเมือง 
 18) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านเนินสว่าง อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านถ ้าแก้ว(เตรียมอุดมศึกษา 1) อ้าเภอชนแดน 
 19) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านโคกส้าราญ อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลวังโป่ง  อ้าเภอวังโป่ง 
 20) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านโพธิ์งาม อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลวังโป่ง อ้าเภอวังโป่ง 
 21) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านโป่งหว้า อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านดงขุย อ้าเภอชนแดน 
 22) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน ตาดหมอกวิทยา อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านดงขุย อ้าเภอชนแดน 
 23) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านชอนไพร อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านโนนสะอาด อ้าเภอเมือง 
 24) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านเนินสง่า อ้าเภอเมือง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
เมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง 
 25) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านศาลาลาย อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลเพชรบูรณ์  อ้าเภอเมือง 
 26) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านหนองกลอย อ้าเภอชนแดน ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลเพชรบูรณ์  อ้าเภอเมือง 
 27) ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้านวังพลับ อ้าเภอวังโป่ง ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ง ครูโรงเรียน
บ้านทา่ข้าม อ้าเภอชนแดน   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน    ๔  อัตรา 
  1) ต้าแหน่งครู โรงเรียน บ้านศิลา อ้าเภอหล่มเก่า ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่งครูโรงเรียน
บ้านธารทิพย์ อ้าเภอหล่มสัก 

  2) ต้าแหน่งครู โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ  อ้าเภอหล่มเก่า   ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่งครูโรงเรียน
อนุบาลเขาค้อ อ้าเภอเขาค้อ 

  3) ต้าแหน่งครู โรงเรียน บ้านซ้าม่วง อ้าเภอน ้าหนาว ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่งครูโรงเรียน
บ้านฝาย อ้าเภอหล่มสัก 

  4) ต้าแหน่งครู โรงเรียน บ้านดงขวาง อ้าเภอหล่มสัก ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่งครูโรงเรียน
บ้านตาดข่าพัฒนา  อ้าเภอหล่มเก่า 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน    7  อัตรา   
  1) กรณีสถานศึกษายุบเลิก นางนวณชนก  บัวระบัติ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับส้าราญใต้ อ้าเภอ     
บึงสามพัน  ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านพญาวัง  อ้าเภอบึงสามพัน 
    2) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา อ้าเภอศรีเทพ ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู
โรงเรียนบ้านหนองสรวง อ้าเภอศรีเทพ 
  3) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้าน กม.35  อ้าเภอหนองไผ่ ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู
โรงเรียนบ้าน กม.30   อ้าเภอหนองไผ่ 
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  4) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังไลย์  อ้าเภอบึงสามพัน ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  อ้าเภอบึงสามพัน 
  5) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  อ้าเภอบึงสามพัน  ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู
โรงเรียนบ้านหนองแจง อ้าเภอบึงสามพัน 
  6) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  อ้าเภอวิเชียรบุรี ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู
โรงเรียนบ้านวังใหญ ่ อ้าเภอวิเชียรบุรี 
  7) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง  อ้าเภอบึงสามพัน ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งครู
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม  อ้าเภอบึงสามพัน   
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ระเบียบวาระที่ 6.12  ขออนุมัติรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                             และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  
                            และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                         สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติรับเปลี่ยนต้าแหนง่ รับย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี  

1.1 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ25 
1.2 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ42 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
            2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต้าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
  2.3 ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552           
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
           ๒.4 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต้าแหน่งประเภททั่วไป) 
และต้าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต้าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
           ๒.5 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕     
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน 
            2.6 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน           
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
           ๒.7 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
           2.8 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02606.5/ว 4  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
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         2.9  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 
         2.10 ประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือมาบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
           3.1 การรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี  
                  1) นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ25 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                  2) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขท่ี อ42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

             3.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยน
ต้าแหน่ง รับย้าย ฯ  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562  
                    3.2.1 ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขท่ี อ 25   
มีผู้ประสงค์ยื่นค้าขอย้าย  จ้านวน  1  ราย คือ 
 

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง /ระดับ สังกัด ขอย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง 
1. นางสาวจิรันธนิน  มะโนทน   นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ 
สพม. เขต 40  นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 

                    3.2.2 ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขท่ี อ 42 
มีผู้ประสงค์ยื่นค้าขอย้าย  จ้านวน  1  ราย คือ 
 

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง /ระดับ สังกัด ขอย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง 
1. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า   นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ 
สพม. เขต 40  นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ 

           3.3  ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติฯ ค้าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 60/2562  
ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 มติที่ประชุมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบทั ง 2 ราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. ก้าหนด ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 และตามมาตรฐาน
ต้าแหน่งหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 

              3.4 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเปลี่ยนต้าแหน่ง  ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและ
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560   



๗๘ 

                “  ข้อ 2  ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา แต่งตั งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชี วัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด 
                     ข้อ 3  ให้สา้นักงานเขตพื นที่การศึกษา แต่งตั งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัด
เรียงล้าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี วัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” 
              3.5  ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการประเมินผลงาน และจัดท้าค่าคะแนนประเมินตามองค์ประกอบ
ตัวชี วัดฯ ค้าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 66/2562 ลงวนัที่  26 กุมภาพันธ์ 2562  และตั งกรรมการพิจารณาจัด
เรียงล้าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี วัด ค้าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1     ที ่67/2562 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งคณะกรรมฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 ผลการพิจารณา มีมติ
ดังนี  
                       1) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯ มาด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ 
ต้าแหน่งเลขที่ อ 25                        

ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง สังกัด 

1 นางสาวจิรันธนิน  มะโนทน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพม.เขต 40 

                       2) ผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายฯมาด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่ง
เลขที่ อ 42 

ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 

 

นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า   
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.เขต 40 

 
รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 
ธันวาคม  2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาอนุมัติรับย้าย เพ่ือแต่งตั งให้
ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามข้อเสนอของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน 2 อัตรา ดังนี  
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ที ่

ต้าแหน่ง/สังกัด ต้าแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
/เปลี่ยนต้าแหน่ง   

ชื่อ-สกุล 

ต้าแหน่ง 
/สังกัดเดิม 

ต้าแหน่ง
เลขที่ 

หมาย
เหตุ 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับปฏิบัติการ/ 
ช้านาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ25 นางสาวจิรันธนิน                                 
              มะโนทน   

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
สพม.เขต 40 

อ 3 รับย้าย 

2 นักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ/ 
ช้านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

อ42 นางสาวชนิดาภา 
             สาตรีเฮ้า   

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  
สพม.เขต 40 
 

อ 38 รับย้าย 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
            สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติรับเปลี่ยนต้าแหน่งรบัย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี  
             5.1 สมควรรับย้าย ราย นางสาวจิรันธนิน  มะโนทน  ต้าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มาด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ 
/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ25 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
             5.2 สมควรรับย้าย ราย นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า  ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่ง
เลขที่ อ42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5 (5.1) และ (5.2) โดยผ่าน
การกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 



๘๐ 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รบัย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตาม
มาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน 2 ราย ดังนี  
             1) รับย้าย ราย นางสาวจิรันธนิน  มะโนทน  ต้าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มาด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ 
อ 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
             2) รบัย้าย ราย นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า  ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขท่ี อ 42 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ 6.13  ขออนุมัติประกาศต าแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู 
                             และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
                             เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
                          ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติประกาศต้าแหน่งว่าง เพ่ือรับเปลี่ยนต้าแหน่ง 
รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือบรรจุและแต่งตั ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามท่ีส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ้านวน 2 ต้าแหน่ง 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต้าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดบัต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
          2.4 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  
เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ 
ความช้านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส้าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 
          2.5 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535  
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน 
         ๒.6 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต้าแหน่งประเภททั่วไป) 
และต้าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต้าแหน่งระดับ ๘ ลงมา 
         2.7 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
         ๒.8 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
         2.9 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02606.5/ว 4  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
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        2.10  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต้าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน  
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี   
           1. ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 10 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เลขที่ต้าแหน่งจ่ายตรง 4504807 อัตราเงินเดือน 48,380 บาท   
ว่างเนื่องจากผู้ด้ารงต้าแหน่งเดิมลาออกจากราชการ 
           2. ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช้านาญการงาน  ต้าแหน่งเลขที่ อ 7  กลุ่มอ้านวยการ 
เลขที่ต้าแหน่งจ่ายตรง 4504804 อัตราเงินเดือน 34,650 บาท ว่างเนื่องจากผู้ด้ารงต้าแหน่งเดิมย้ายเปลี่ยนกลุ่มงาน  

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต้าแหน่งว่าง 2 ต้าแหน่ง  
เป็นต้าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ดังนี  
             1.  ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 10  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
             2. ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 7 กลุ่มอ้านวยการ            
             เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ
ต้าแหน่งว่างเพ่ือรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2)   
            หากมีต้าแหน่งที่เหลือจากการรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอใช้
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัดต่อไป  

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี   

5.1 เห็นชอบให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่างเพ่ือรับ
เปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง คือ 
            1) ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขท่ี อ 10  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
                 2) ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 7 กลุ่มอ้านวยการ  
          5.2 หากมีต้าแหน่งที่เหลือจากการรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัดต่อไป 
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม  :  
1) เห็นชอบให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่างเพ่ือรับ

เปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง คือ 
            1.๑ ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขท่ี อ 10  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
                 ๑.2 ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 7 กลุ่มอ้านวยการ  
          2) หากมีต้าแหน่งที่เหลือจากการรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ระเบียบวาระที่ 6.14  ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับโอนข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค .(2) ประเภททั่วไป 
ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ  นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์        
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            2.1 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการ   
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 2.2 หนังสือส้านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2547  เรื่อง  การคัดเลือกเพ่ือแต
งตั งขาราชการพลเรือนสามัญใหด้ารงต้าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความช้านาญและประสบ
การณเฉพาะตัว ส้าหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
 2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14   ลงวนัที่  27  สิงหาคม  2552                                
เรื่อง  การจัดกลุ่มต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                          
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8  ลงวันที่  10 พฤษภาคม  2556                                
เรื่อง  มาตรฐานต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                          
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
            2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ  0206.5/ว 26  ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2560 
เรื่อง การก้าหนดกรอบอัตราก้าลังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)                                                    
ในส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 2.6 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  มาบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   
  2.7 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2)สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่21 ธันวาคม  2560  
            2.8 ประกาศส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  มาบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ตามประกาศ ลงวันที่  24  
ธันวาคม  2561  
 2.9  ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  เมษายน 2560                     
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2034%20ลว.%2029%20ต.ค.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2034%20ลว.%2029%20ต.ค.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/นร%201006%20ทับ%20ว%2034%20ลว.%2029%20ต.ค.%202547.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2014%20ลว.%2027%20ส.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2014%20ลว.%2027%20ส.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2014%20ลว.%2027%20ส.ค.%202552.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%208%20ลว.%2010%20พ.ค.%202556.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.5%20ทับ%20ว%2026%20ลว.%2015%20สิงหาคม%202560.pdf
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  23  
ตุลาคม 2561  อนุมัติให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้ต้าแหน่งว่าง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนต้าแหน่ง  ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38   
ค.(2)ต้าแหน่งประเภททั่วไป  จ้านวน 3 ต้าแหน่ง กรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ประกาศรับโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และข้าราชการอ่ืนจากต่างสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
            3.2  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ด้าเนินการคัดเลือกแล้ว มีต้าแหน่งว่าง               
เหลืออยู่ จ้านวน  2 ต้าแหน่ง  จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน   
มาบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา    
38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน กลุ่มอ้านวยการ 
และต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตามประกาศ ลงวันที่  24  
ธันวาคม 2561 เมื่อสิ นสุดการประกาศรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี  

1. นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. นางนันทิกาญจน์  กิจโชติตั งตระกูล  เจ้าพนักงานทะเบียนช้านาญงาน 
ส้านักงานเทศบาลต้าบลนางั่ว 

3. นางแพรวนภา  นาคเพชร  นักจัดการงานทั่วไปช้านาญงาน  
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโตก 

4. นางสาววลัยพร  ภาพสละ  นักวิชาการศึกษาช้านาญการ  
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโตก  

             3.3   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งตามที่ 
ก.ค.ศ. ก้าหนด จ้านวน  1  ราย คือ รายที่ 1 นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ส้าหรับรายที่ 2 – 4  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการครั งแรกในสายที่
เริ่มต้นระดับ 1  ต่อมาได้ย้ายโดยการคัดเลือกให้ด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2  และ
ได้มีการเปลี่ยนต้าแหน่งเป็นประเภทวิชาการ โดยการย้าย/คัดเลือก  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก้าหนด ตามหนังสือหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ก้าหนดคุณสมบัติ
ไว้ว่า  เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั งจากผลการสอบแข่งขันในประเภท
ต้าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต้าแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขันที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ.ก้าหนด และต้องเป็นผลการสอบแข่งขันในประเภทต้าแหน่ง
เดียวกันหรือเทียบเท่ากับต้าแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
 3.4   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการประเมิน                           
ตามองค์ประกอบ ตัวชี วัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับโอนพนักงานส่วนต้าบลและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2560  และประกาศรายชื่อ  ราย นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก                            
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 3.5  ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้ยินยอมให้โอน ราย นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์ เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน  มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอ้านวยการ  ได้ตั งแต่วันที่  22 เมษายน 
2562   ตามหนงัสอืส้านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี  ที ่นร 0901/374  ลงวนัท่ี 5  มีนาคม 2562   

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ด้าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                      
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ก้าหนด เห็นควรเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศได้รับการ
พิจารณารับโอน นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          
มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอ้านวยการ  ตั งแต่วันที่  22 เมษายน 2562  
 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมควรน้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติรับโอน                       
นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  มาด้ารงต้าแหน่ง       
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอ้านวยการ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั งแต่วันที่  
22 เมษายน 2562 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติรับโอน นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์       
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่ม
อ้านวยการ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์  และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติรับโอน นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอ้านวยการ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ตั งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

ระเบียบวาระท่ี 6.15 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
                           ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการคร ู
                           ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  ค าขอ 
 ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด กรณี
เจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ (ต่อเนื่อง) และถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพื นที่ และกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั งสิ น 5 ราย ดังนี  
 ๑.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  1  อัตรา 
 ๑.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ้านวน  2  อัตรา 
 ๑.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ้านวน  2  อัตรา 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1  มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก้าหนดว่า ส้าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด 
ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื นที่การศึกษา ให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา 
              2.2 ค้าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
              2.3  หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/3548 ลงวันที่ 22  
มีนาคม 2548  เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครู 
              2.4  หนังสือส้านักงานคณะกรรมการกากรศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/10229  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2548 เรื่อง การช่วยราชการกรณีจ้าเป็น 5 กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
                     1) กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                     2) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว 
                     3) กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
                     4) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตราก้าลัง 
                     5) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด้าริ , พระราชประสงค์ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               3.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขอช่วยราชการกรณีเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ (ต่อเนื่อง) จ้านวน 1 ราย ดังนี  

      3.1.1 กศจ. เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติให้               
นางชุติมา  ช้านาญธนกุล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังศาล ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด โรงเรียนบ้านกกไทร อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
กรณเีจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยโรคประจ้าตัวเป็นภูมิแพ้ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนประชาชนท้าการ 
เกษตรมีการใช้สารเคมีจ้าพวกยาฆ่าแมลงอยู่เป็นประจ้าท้าให้หายใจไม่ออก หลอดลมหดตัวมีการแพ้อย่างเฉียบพลัน        
มีก้าหนด 1 ปี  
                     3.1.2 นางชุติมา  ช้านาญธนกุล  ครบก้าหนดการช่วยราชการแล้ว และมีความประสงค์ขอช่วย
ปฏิบัติราชการต่อเนื่อง โดยขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนบ้านกกไทร ด้วยสภาพด้านหน้าของ



๘๘ 

โรงเรียนเต็มไปด้วยทุ่งนา จ้านวนมากกว่า 50 ไร่ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงเป็นประจ้าเมื่อหายใจและ
สูดดมสารเคมีดังกล่าวเข้าไป ท้าให้แพ้มีอาการคล้ายโรคหืดหอบ เกิดการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หายใจล้าบาก 
เนื่องจากหลอดลมหดตัว เป็นอาการแพ้อย่างเฉียบพลัน 
  3.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว (ต่อเนื่อง) กรณีเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ และถูกร้องเรียน  ให้ย้ายออก
จากพื นที่ รวมทั งสิ นจ้านวน 2 ราย ดังนี  

   3.2.1 นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านน ้าค้า อ้าเภอหล่มสัก (อัตราก้าลังพอดี) 
มีจ้านวนนักเรียน 69  คน  อ้าเภอหล่มสัก  ช่วยราชการที่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก (อัตราก้าลังพอดี) 
มีจ้านวนนักเรียน 46 คน  ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1  
มีก้าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑8 มีนาคม ๒๕62 (ด้วยเหตุเจ็บป่วย/เหตุกรณีถูกร้องเรียน  ให้ย้ายออกจากพื นที่) 

 บัดนี ครบก้าหนดแล้ว นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก ต่อไปอีก ทั งนี ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 

   3.2.2 นางสุนันทา  ไทยแท้  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ อ้าเภอหล่มเก่า  (อัตราก้าลัง
พอดี)  มีจ้านวนนักเรียน  212  คน  ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า (อัตราก้าลัง + 1)         
มีจ้านวนนักเรียน 112 คน ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1  
มีก้าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑4 มีนาคม ๒๕62 (ดว้ยเหตุขัดแย้งกับชุมชน) 
       บัดนี ครบก้าหนดแล้ว นางสุนันทา  ไทยแท้ มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า ต่อไปอีก ทั งนี ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 
 3.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ
ช่วยราชการกรณีเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ และดูแลบิดา มารดาเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั งสิ นจ้านวน 2 
ราย ดังนี  
       3.3.1 นางสาวรัตน์ฐนัน  มีชาญเชี่ยว  วชิาเอกคอมพิวเตอร์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
อ้าเภอบึงสามพัน ขอไปช่วยราชการที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ด้วยเหตุผล ดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วยโรคความดัน  ไขมันในเลือดสูง  หมอนรองกระดูกเสื่อมอักเสษ 
       3.3.2 นางสาวดวงดี  ชายเรียน   วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  ขอไปช่วย
ราชการ ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ด้วยเหตุผลเพื่อ
รักษาตนเอง ป่วยเป็นไข้มะเร็งเต้านม และดูแลบิดา  ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน ้าเหลือง  

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้พิจารณา ดังนี  
 4.1 ให้ นางชุติมา  ช้านาญธนกุล  เปลี่ยนโรงเรียนไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลัง
ข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งบริเวณรอบโรงเรียนไม่มีทุ่งนาและยาฆ่าแมลงในการท้า
เกษตร ซึ่งประกอบกับปัจจุบันโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ มีจ้านวนนักเรียน 653 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด (-3) มีก้าหนด 1 ปี 
 4.2 ให้ นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านน ้าค้า อ้าเภอหล่มสัก (อัตราก้าลังพอดี) มี
จ้านวนนักเรียน 69  คน  อ้าเภอหล่มสัก  ช่วยราชการที่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก (อัตราก้าลังพอดี) 
มีจ้านวนนักเรียน 46 คน  ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1  
มีก้าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑8 มีนาคม ๒๕62 (ด้วยเหตุเจ็บป่วย/เหตุกรณีถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพื นที่) 
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 บัดนี ครบก้าหนดแล้ว นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก ต่อไปอีก ทั งนี ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 
    4.3 ให้ นางสุนันทา  ไทยแท้  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ อ้าเภอหล่มเก่า  (อัตราก้าลังพอดี)   
มีจ้านวนนักเรียน  212  คน  ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า (อัตราก้าลัง + 1) มีจ้านวน
นักเรียน  112  คน  ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 4/๒๕61  เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1       
มีก้าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑4 มีนาคม ๒๕62 (ด้วยเหตุขัดแย้งกับชุมชน) 
       บัดนี ครบก้าหนดแล้ว นางสุนันทา  ไทยแท้ มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า ต่อไปอีก ทั งนี ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 
  4.4 ให้ นางสาวรัตน์ฐนัน  มชีาญเชี่ยว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
อ้าเภอบึงสามพัน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ด้วย
เหตุผล ดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วยโรคความดัน  ไขมันในเลือดสูง  หมอนรองกระดูกเสื่อมอักเสษ 
 4.5 ให้ นางสาวดวงดี  ชายเรยีน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ไปช่วยราชการ      
ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยเหตุผลเพื่อรักษาตนเอง ป่วยเป็นไข้มะเร็งเต้านม และดูแลบิดา  ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ต่อมน ้าเหลือง 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ช่วยราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก้าหนด จ้านวน 5 ราย ดังนี  
  5.1 สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ นางชุติมา ช้านาญธนกุล      
ครูโรงเรียนบ้านวังศาล อ้าเภอวังโป่ง ปัจจุบันช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านกกไทร อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ไปช่วย
ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนใหม่ เป็นโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ มีก้าหนด 1 ปี  
 5.2 สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  5.2.1 ให้ นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านน ้าค้า อ้าเภอหล่มสัก (อัตราก้าลังพอดี) 
มีจ้านวนนักเรียน 69  คน  อ้าเภอหล่มสัก  ช่วยราชการที่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก (อัตราก้าลังพอดี) 
มีจ้านวนนักเรียน 46 คน  ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1  
มีก้าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑8 มีนาคม ๒๕62 (ด้วยเหตุเจ็บป่วย/เหตุกรณีถูกร้องเรียนให้ย้ายออกจากพื นที่) 

 บัดนี ครบก้าหนดแล้ว นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก ต่อไปอีก ทั งนี ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 
     5.2.2 ให้ นางสุนันทา  ไทยแท้  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ อ้าเภอหล่มเก่า  (อัตราก้าลัง
พอดี)  มีจ้านวนนักเรียน  212  คน  ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า (อัตราก้าลัง + 1) มี
จ้านวนนักเรียน 112 คน  ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖1  
มีก้าหนด ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑4 มีนาคม ๒๕62 (ด้วยเหตุขัดแย้งกับชุมชน) 
       บัดนี ครบก้าหนดแล้ว นางสุนันทา  ไทยแท้ มีความประสงค์ขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
(ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า ต่อไปอีก ทั งนี ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดไม่ขัดข้อง 
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 5.3 สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
       5.3.1 ให้ นางสาวรัตน์ฐนัน  มีชาญเชี่ยว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยา
คม อ้าเภอบึงสามพัน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ด้วย
เหตุผล ดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วยโรคความดัน ไขมันในเลือดสูง  หมอนรองกระดูกเสื่อมอักเสษ 
       5.3.2 ให้ นางสาวดวงดี  ชายเรียน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  ไปช่วย
ราชการ ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยเหตุผลเพื่อรักษาตนเอง ป่วยเป็นไข้มะเร็งเต้านม และดูแลบิดาซึ่งป่วยเป็น
โรคมะเร็งต่อมน ้าเหลือง 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 

      อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด 
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นควรให้ช่วยปฏิบัติราชการตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ และให้ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาด้าเนินการจัดสรรต้าแหน่งว่างเพ่ือเสนออนุมัติรับย้ายต่อไป และเห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ 
พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.1 - 5.3 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนด กรณีเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ (ต่อเนื่อง) และถูกร้องเรียนให้
ย้ายออกจากพื นที่ และกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทั งสิ น 5 ราย ดังนี  
 1. นางชุติมา ช้านาญธนกุล  ครูโรงเรียนบ้านวังศาล อ้าเภอวังโป่ง สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ปัจจุบันช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านกกไทร อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนใหม่ เป็นโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ มีก้าหนด 1 ปี  
  2. นางกอบกูล  เอ่ียมฉิม  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านน ้าค้า อ้าเภอหล่มสัก สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวัดศรี จันดาธรรม อ้าเภอหล่มสัก  มีก้าหนด ๑ ปี (ด้วยเหตุ
เจ็บป่วย/เหตุกรณีถูกร้องเรียน ให้ย้ายออกจากพื นที่) 
  3. นางสุนันทา  ไทยแท้  ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ อ้าเภอหล่มเก่า  สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ้าเภอหล่มเก่า มีก้าหนด ๑ ปี 
(ด้วยเหตุขัดแย้งกับชุมชน) 
  4. นางสาวรัตน์ฐนัน  มีชาญเชี่ยว วชิาเอกคอมพิวเตอร์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ้าเภอบึง  
สามพัน สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ไปช่วยราชการที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีก้าหนด 1 ปี (ด้วยเหตุผล ดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วยโรคความดัน ไขมันใน
เลือดสูง  หมอนรองกระดูกเสื่อมอักเสบ) 
  5. นางสาวดวงดี  ชายเรียน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวทิยานุกูลนารี มีก้าหนด 1 ปี (ด้วยเหตุผลเพื่อรักษาตนเอง 
ป่วยเป็นไข้มะเร็งเต้านม และดูแลบิดาซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน ้าเหลือง) 
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ระเบียบวาระท่ี 6.16 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
                             ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครู 
                             ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  กรณีเพื่อแก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง 
                             ความแตกแยกความสามัคคีในโรงเรียนบ้านปากน้ า 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ค าขอ 
 ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลัง
ข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด กรณีเพ่ือแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งความแตกแยกความสามัคคีใน
โรงเรียนบ้านปากน ้า  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1  มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก้าหนดว่า ส้าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วย 
งานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื นที่การศึกษา ให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา โดย
อนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา 
              2.2 ค้าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
              2.3 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/3548 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548  
เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครู 
              2.4 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/10229 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2548   
เรื่อง การช่วยราชการกรณีจ้าเป็น 5 กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
                     1) กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                     2) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว 
                     3) กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
                     4) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตราก้าลัง 
                     5) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด้าริ , พระราชประสงค์ 
              2.5  หนังสือส้านักงานคณะกรรมการกากรศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2384   
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง  ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
              ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติมอบหมายให้
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม และรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบในการประชุมครั งถัดไป  
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาแล้วเพ่ือแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งความแตกแยกความสามัคคี  
ของโรงเรียนบ้านปากน ้า  เห็นสมควรให้ข้าราชการครู รายนางอารีย์  เพียราช ไปช่วยปฏิบัติราชการ  
ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนดได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด มีจ้านวนนักเรียน 272 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครู 
ต่้ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนด (-1) เป็นการชั่วคราว มีก้าหนด 1 ปี  

 5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
             สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติตามที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอให้    
ข้าราชการครู ราย นางอารีย์  เพียราช ไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์       
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด มีจ้านวนนักเรียน 
272 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด (-1) เป็นการชั่วคราว มีก้าหนด 1 ปี  

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอให้
ข้าราชการครู ราย นางอารีย์  เพียราช ไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มี อัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์       
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด มีจ้านวนนักเรียน 
272 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด (-1) เป็นการชั่วคราว มีก้าหนด 1 ปี โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีเสนอหรือไม่ และ
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชิญผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 1  เสนอรายงานการด้าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนบ้านปากน ้า รายละเอียดดังนี    
 1. เสนอให้ นางอารีย์  เพียราช  ไปช่วยราชการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 
 2. จะใช้อ้านาจผู้บังคับบัญชาให้ นางกรณี  ต๊ะอาจ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านปากน ้า ไปปฏิบัติราชการ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน โดยอาจจะเป็นส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หรือที่
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในภาระงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

8.  มติที่ประชุม  :  
 1. ที่ประชุมรับทราบการด้าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนบ้านปากน ้า  
 2. อนุมัติตามที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ โดยให้ข้าราชการครู ราย นางอารีย์  เพียราช  ไปช่วยปฏิบัติราชการ 
ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด มีจ้านวนนักเรียน 272 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก้าหนด (-1)  เป็นการชั่วคราว มีก้าหนด 1 ปี 
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ระเบียบวาระท่ี 6.17 ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 
(ต าแหน่งว่างหลังจากประกาศ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ    

ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะขออนุมัติบรรจุและแต่งตั งผู้ผ่านการ
คัดเลือก ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามท่ี 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ้านวน 1 อัตรา 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1  หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21  ลงวนัที่  20 พฤศจิกายน  2561                   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษา            
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  
 2.2  หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7440        
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 2.3  ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐              
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.4 เรื่อง ประกาศต้าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพ่ิมเติม
หลังจากการย้าย  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้ด้าเนินการประกาศต้าแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
จ้านวน 1 อัตรา และการด้าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศ   

4.  การวิเคราะห์ความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะขออนุมัติบรรจุและแต่งตั ง    
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ปี พ.ศ.2561  
ในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน 1 อัตรา ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับอีลุม 
อ้าเภอวิเชียรบุรี จ้านวนนักเรียน 58 คน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความจ้าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
             สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาขออนุมติับรรจุและแต่งตั งผู้ผ่านการคัดเลือก ต้าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปี พ.ศ.2561  ในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน 1 อัตรา ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับอีลุม  อ้าเภอวิเชียรบุรี 

../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.6%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%2020%20พ.ย.%202561.pdf
../../../ระเบียบกฏหมาย/ศธ%200206.6%20ทับ%20ว%2021%20ลว.%2020%20พ.ย.%202561.pdf
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๙๔ 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติบรรจุและแต่งตั งผู้ผ่านการคัดเลือก 
ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในสังกัดส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน 1 อัตรา ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับอีลุม  อ้าเภอวิเชียรบุรี โดย
ผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 
 

8.  มติที่ประชุม  : อนุมัติบรรจุและแต่งตั งผู้ผ่านการคัดเลือก ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
จ้านวน 1 อัตรา ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับอีลุม  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี 6.18 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ค าขอ  
 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต้าแหน่งครู  ตามค้าร้องขอย้ายของตนเอง  สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต่างๆ  จ้านวนอัตราว่าง                  
ทั งสิ น  143   อัตราดังนี  
 ๑.๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ้านวน  60  อัตรา 
 ๑.๒ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน  21  อัตรา 
 ๑.๓ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ้านวน  25  อัตรา 
 ๑.๔ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐   จ้านวน  37  อัตรา 

๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙) 
2.3 หนั งสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙   

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน  

2.4  หนั งสื อส้ านั กงาน  ก .ค .ศ . ที่  ศธ  ๐๒๐๖ .๔/ว ๕   ลงวันที่  ๑๐  มิถุน ายน   ๒๕๕๙   
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

2.5 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7995       
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง ครู  สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3.1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นค้าร้องขอย้ายประจ้าปี กรณีปกติท่ีมี 

คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและรับย้าย   ดังนี  

ที ่ สพท. 
จ านวนผู้ย่ืนค าร้องขอย้าย 

หมายเหตุ ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา 

จากต่างเขตพื้นที่
การศึกษา 

1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 101 76  
2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ 162 50  
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ 70 15  
๔. สพม. เขต ๔๐ 118 81  
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๙๖ 

๓.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ทั ง ๔ เขต ด้าเนินการ  ดังนี  
   ๓ .2 .๑  ตรวจสอบค้าร้อง คุณ สมบั ติ  และเอกสารประกอบของผู้ ขอย้ าย ให้ เป็น ไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู  และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
รายชื่ อผู้ เขี ยนค้ าร้อ งขอย้ ายทุ กรายที่ ป ระสงค์ ย้ ายลงสถานศึ ก ษานั นๆ  (ภ ายใน เขต พื นที่ การศึ กษ า 
ต่ างเขต พื นที่ ก ารศึ กษ า ) และให้ ส ถานศึ กษ าน้ า เสนอขอความ เห็ น จากคณ ะกรรมการสถานศึ กษ า  
ของทุกสถานศึกษาท่ีมีผู้ประสงค์ขอย้าย 

   3.2.๒ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราก้าลัง จ้านวนต้าแหน่งว่าง เหตุผลความจ้าเป็น 
มาตรฐานวิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

   ๓.2.3 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา จัดท้าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด
แ ล ะราย ล ะ เอี ย ด ตั ว ชี วั ด ใน ก ารป ระ เมิ น ต าม อ งค์ ป ระก อ บ ก ารย้ า ย ข้ า ร าช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร  
ทางการศึกษา ต้าแหน่งครู สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

   ๓.2.4 พิจารณาค้าร้องขอย้ายเป็นรายสถานศึกษาที่มีต้าแหน่งว่าง ที่ผู้ยื่นค้าร้องขอย้าย 
ไปด้ารงต้าแหน่งในสถานศึกษานั นๆ  พร้อมทั งน้าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบ  
การพิจารณา  แล้วจัดท้าบัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ที่ได้รับการย้าย เพ่ือน้าเสนอ อกศจ. เพชรบูรณ์ พิจารณา   

3.3 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั งคณะท้างานร่วมกับส้านักงานเขตพื นที่ 
การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั งคณะท้างาน
จัดท้าข้อมูลการบริหารอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ประกาศ ณ วันที่ ๑9 
ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือจัดท้ารายละเอียดข้อมูลเสนอ อกศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองเพ่ือน้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ 
โดยประชุมคณะท้างานเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖2 ตั งแต่เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป                ณ ห้องประชุม 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี  
      3.3.๑ เสนอย้ายให้ด้ารงต้าแหน่งว่าง ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ้านวน  47  อัตรา 
        - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  43 ราย 
        - ย้ายกรณีพิเศษ   จ้านวน    4 ราย 
   ๒) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน  25  อัตรา 
        - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  22  ราย 
        - ย้ายกรณีพิเศษ   จ้านวน    3  ราย 
   ๓) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ้านวน  25 อัตรา 
            - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  24  ราย 
        - ย้ายกรณีพิเศษ   จ้านวน    1  ราย 
   ๔) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐       จ้านวน  35  อัตรา 
        - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  35  ราย 
      3.3.๒ เสนอย้ายโดยการสับเปลี่ยน ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐     จ้านวน  4  ราย 
      3.3.๓ เสนอย้ายโดยการตัดโอนต้าแหน่งตามตัวจากโรงเรียนที่มีอัตราก้าลังครูเกินเกณฑ์        
ไปก้าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก้าลังครูต่้ากว่าเกณฑ์ ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  3  ราย 

2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน  4  ราย 
    



๙๗ 

      3.3.๔ เสนอบรรจุและแต่งตั งจากบัญชีรวม กศจ.เพชรบูรณ์ ตามประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์              
ลงวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖1 ต้าแหน่งว่างหลังจากการย้าย ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  30  อัตรา 

2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน    6  อัตรา 
   3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ้านวน  37  อัตรา 
   4) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐     จ้านวน  12  อัตรา 

4.  การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ยื่นค้าร้องขอย้ายเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และองค์ประกอบที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ก้าหนด จึงขออนุมัติการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้าแหน่งครู ให้ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยตรวจสอบแลว้เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู  ผู้ยื่นค้าร้องขอย้าย เป็นผู้

มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และองค์ประกอบที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน ก้าหนดจึงขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้าแหน่งครู ให้ กศจ.เพชรบูรณ์ 
พิจารณา  ตามที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ทั ง ๔ เขต เสนอข้อมูลการพิจารณาย้าย ดังนี  
      5.๑ เสนอย้ายให้ด้ารงต้าแหน่งว่าง ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ้านวน  47  อัตรา 
        - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  43 ราย 
        - ย้ายกรณีพิเศษ   จ้านวน    4 ราย 
   ๒) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน  25  อัตรา 
        - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  22  ราย 
        - ย้ายกรณีพิเศษ   จ้านวน    3  ราย 
   ๓) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ้านวน  25 อัตรา 
            - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  24  ราย 
        - ย้ายกรณีพิเศษ   จ้านวน    1  ราย 
   ๔) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐       จ้านวน  35  อัตรา 
        - ย้ายกรณีต้าแหน่งว่างปกต ิ  จ้านวน  35  ราย 

    5.2 เสนอย้ายโดยการสับเปลี่ยน ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐     จ้านวน  4  ราย 
      5.3 เสนอย้ายโดยการตัดโอนต้าแหน่งตามตัวจากโรงเรียนที่มีอัตราก้าลังครูเกินเกณฑ์ไปก้าหนด
ในโรงเรียนที่มีอัตราก้าลังครูต่้ากว่าเกณฑ์ ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  3  ราย 

2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน  4  ราย 
      5.4 เสนอบรรจุและแต่งตั งจากบัญชีรวม กศจ.เพชรบูรณ์ ตามประกาศ กศจ.เพชรบู รณ์              
ลงวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖1 ต้าแหน่งว่างหลังจากการย้าย ดังนี  
   ๑) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ้านวน  30  อัตรา 

2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  จ้านวน    6  อัตรา 
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   3) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  จ้านวน  37  อัตรา 
   4) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐     จ้านวน  12  อัตรา 

สมควรให้ผู้มี อ้านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้าเนินการออกค้าสั่งย้ายและแต่งตั ง ทั งนี  เมื่อด้าเนินการเรียบร้อย
แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด 

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี  

 1) เห็นชอบให้เสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดพชรบูรณ์
เสนอตามข้อ 5.1 - 5.4 และกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้บัญชี กศจ.อ่ืน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
  2) กรณี โรงเรียนตามโครงการพระราชด้าริและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40  เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสนอแนวทางการสรรหาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั งสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการบริหาร
จัดการครูที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด ว่าจะด้าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างไร โดยก้าหนด  
ให้เสนอต่อ กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมเดือน เมษายน 2562 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่  ประการใด ดังนี  

 1) พิจารณาอนุมัติตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดพชรบูรณ์เสนอ ตามข้อ 5.1 - 5.4 และกรณีที่
ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้บัญชี กศจ.อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
  2) กรณี โรงเรียนตามโครงการพระราชด้าริและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40  เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสนอแนวทางการสรรหาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั งสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการบริหาร
จัดการครูที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด ว่าจะด้าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างไร โดยก้าหนด  
ให้เสนอต่อ กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมเดือน เมษายน 2562 

  

8.  มติที่ประชุม  : 1. อนุมัติย้ายตามที่เสนอ ข้อ 5.1 - 5.4 และกรณีที่ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.
เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้บัญชี กศจ.อ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ดังนี  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  จ านวน  80  อัตรา 
  ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) 
 1. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางประทิน  ปางแก้ว 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโนนตูม อ้าเภอวังโป่ง 
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 2. โรงเรียนบ้านนางัว่  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ พิจารณารับย้าย นางกัลยารตัน์  เฟ่ืองจันทร์
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 3. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางวชิรารัตน์  แก้วดี
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับเจริญ อ้าเภอชนแดน 
 4. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางสมพร  เวชประสิทธิ์
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านไทรทอง อ้าเภอหนองไผ่   สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 5. โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภ ู อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ พิจารณารับย้าย นางกัลยา  พงษ์สละ  
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน  อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 6. โรงเรียนบ้านสักแห้ง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายสมชาย  พรหมแก้ว
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกกรวด อ้าเภอวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 7. โรงเรียนบ้านป่าแดง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายศรายุธ  ดงทอง  
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านลาดแค อ้าเภอชนแดน 
 8. โรงเรียนบ้านป่าแดง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ พิจารณารับย้าย ว่าที่ ร.ต.ทวชิ   มโนภิรมย์
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับเปิบ อ้าเภอวังโป่ง 
 9. โรงเรียนบ้านซับเปิบ อ้าเภอวังโป่ง พิจารณารับย้าย นายสุเทพ  หม่องอิน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านคลองน ้าคัน อ้าเภอวังโป่ง 
 10. โรงเรียนบ้านขมวด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางสราภรณ์  แดงอาจ
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านดงลาน อ้าเภอชนแดน 
 11. โรงเรียนบ้านขมวด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายศราวุธ  ธรรมมัง 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  อ้าเภอวิเชียรบุรี  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 12. โรงเรียนบ้านขมวด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายนิคม  ขานพรม  
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโนนตูม อ้าเภอวังโป่ง 
 13. โรงเรียนบ้านสะแกงาม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นายอภิสิทธิ์  ทัพงาม
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ อ้าเภอวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 14. โรงเรียนบ้านอมกง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.วิไลวรรณ  ตาลสุก
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา อ้าเภอชนแดน  
 15. โรงเรียนบ้านดง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางทัศวรรณ  แสงสุก
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 16. โรงเรียนบ้านห้วยแหน อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ พิจารณารับย้าย นางสาวจริาพร  เสริฐปัญญา
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านปากตก อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 17. โรงเรียนบ้านห้วยแหน อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.เก๋ ทองสอาด    
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับน้อย อ้าเภอวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 18. โรงเรียนชุมชนบ้านน ้าร้อน อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.ยุพา  มั่นเขตกิจ   
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บ้ารุง) อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 19. โรงเรียนบ้านโคก  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ พิจารณารับย้าย นางน ้าฝน  จันทร์กระจ่าง
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนวัลลภานุสรณ ์ อ้าเภอวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 20. โรงเรียนตาดหมอกวิทยา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ พิจารณารับย้าย น.ส.อรวรรณ  บุญดวงจันทร์
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย  อ้าเภอศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 21. โรงเรียนบ้านระวิง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางบังอร  พาแก้ว   
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 



๑๐๐ 

 22. โรงเรียนบ้านระวิง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.สุมาลี  เด็ดแก้ว 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บ้ารุง) อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 23. โรงเรียนบ้านกกไทร อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางอนิสา  ม่วงมุกข์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านวังกวาง อ้าเภอน ้าหนาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 
 24. โรงเรียนบ้านปากน ้า อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.ขวัญตา  ภูมิใหญ่
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  อ้าเภอบึงสามพัน  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 25. โรงเรียนบ้านนายม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางวันนา  โพธิ์ชัย   
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านล้าตาเณร อ้าเภอหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 
 26. โรงเรียนบ้านหัวนา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางอนัตตา  อุดมทรัพย์
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านยางลาด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 27. โรงเรียนบ้านป่าม่วง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางเสวียน  ขะมันจา
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ้าเภอเขาค้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 
 28. โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อ้าเภอชนแดน พิจารณารับย้าย นางอ้อมจิต  ค้าจอน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านลาดแค  อ้าเภอชนแดน 
 29. โรงเรียนบ้านดงขุย  อ้าเภอชนแดน พิจารณารับย้าย นางธิรดา  สุวรรณคีรี
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  อ้าเภอวังโป่ง สพม. เขต 40 
 30. โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น  อ้าเภอชนแดน พิจารณารับย้าย นายเมคิน  เทียนเงิน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลชนแดน  อ้าเภอชนแดน 
 31. โรงเรียนบ้านเขาคณฑา  อ้าเภอชนแดน พิจารณารับย้าย นางกิตติยา  อินทร์ขันตี
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  อ้าเภอชนแดน 
  

 ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด)  
 1. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
น.ส.ศิรัญญา  พุ่มค้า ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนสุเหร่าบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 2. โรงเรียน อนุบาลเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
นางค้ารัก  โพธิบัติ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองพง จังหวัดพิจิตร  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 3. โรงเรียนบ้านดง   อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
นายสุจินดา  บัวสิงค้า ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยน ้าไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)   จังหวัดพิษณุโลก 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 4. โรงเรียนบ้านบง   อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
น.ส.สายรุ้ง  จันทะคีรี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเหวตาบัว จังหวัดลพบุรี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
นายนิรุทธิ์  มีไทย ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังเรือน จังหวัดพิจิตร  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 6. โรงเรียนอนุบาลชนแดน  อ้าเภอชนแดน  พิจารณารับย้าย  
นายนิรุธ  บะคะ  ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข จังหวัดชัยภูมิ  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 



๑๐๑ 

 7. โรงเรียนบ้านดงขุย  อ้าเภอชนแดน  พิจารณารับย้าย  
น.ส.ปิยะนุช  กันค้า ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน จังหวัดชลบุร ี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 8. โรงเรียนบ้านโคกยาว  อ้าเภอชนแดน  พิจารณารับย้าย  
น.ส.กมลรัตน์  บุญแสน ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปางตาไว จังหวัดก้าแพงเพชร  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 2 
 9. โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  อ้าเภอวังโป่ง  พิจารณารับย้าย  
นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์  ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 10. โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง  อ้าเภอวังโป่ง  พิจารณารับย้าย  
นางสุรีรัตน์  ปรีกลาง ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดถ ้าองจุ จังหวัดกาญจนบุรี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 11. โรงเรียนบ้านซับเปิบ  อ้าเภอวังโป่ง  พิจารณารับย้าย  
น.ส.ธัญญชล  ศรีภักดี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 12. โรงเรียนน ้าอ้อมประชาสรรค์ อ้าเภอวังโปง  พิจารณารับย้าย  
นายสุริยาวุธ  นันทะสูน ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง จังหวัดลพบุรี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

 ย้ายกรณีพิเศษ 
 1. โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
น.ส.สุรางค์  แสงสุก ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา จังหวัดเลย 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 2. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
นางเอื อมพร  ฝ่ายอากาศ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง อ้าเภอวังโป่ง 
 3. โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
น.ส.โสภาพรรณ  มีแก้ว ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 4. โรงเรียนบ้านวังโค้ง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย  
นางดวงหทัย  โฉมวันดี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน อ้าเภอหนองไผ่ 

 ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งตามตัวจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียน   
ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
 1. โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางวันวสันต์  ดาโรจน์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองแหวน อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 2. โรงเรียนบ้านนายม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.บุษรา  แสงกันยา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกสูง อ้าเภอชนแดน 
 3. โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ้าเภอชนแดน  พิจารณารับย้าย นางวิไลวรรณ  ทองมาก 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง อ้าเภอชนแดน 
 

ขอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี กศจ.เพชรบูรณ์ และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
 1. โรงเรียน อนุบาลเพชรบูรณ์ ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาจีน 



๑๐๒ 

 2. โรงเรียน อนุบาลชนแดน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 3. โรงเรียน บ้านดงขุย  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 4. โรงเรียน บ้านหนองใหญ่  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 5. โรงเรียน บ้านโคกยาว  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 6. โรงเรียน บ้านวังปลาช่อน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 7. โรงเรียน บ้านกกจั่น  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 8. โรงเรียน บ้านถ ้าแก้ว(เตรียมอุดมศึกษา 1) ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 9. โรงเรียน บ้านถ ้าแก้ว(เตรียมอุดมศึกษา 1) ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง     วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 10. โรงเรียน บ้านซับขลุง  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 11. โรงเรียน บ้านซับขลุง  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
 12. โรงเรียน บ้านวังรวก  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 13. โรงเรียน อนุบาลวังโป่ง  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 14. โรงเรียน บ้านโนนตูม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 15. โรงเรียน ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 16. โรงเรียน บ้านโนนตูม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 17. โรงเรียน บ้านโนนตูม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 
 18. โรงเรียน บ้านวังชะนาง  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 19. โรงเรียน บ้านลาดแค  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 20. โรงเรียน บ้านลาดแค  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 21. โรงเรียน บ้านดงลาน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 22. โรงเรียน บ้านเขาคณฑา  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 23. โรงเรียน บ้านยางลาด  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 24. โรงเรียน อนุบาลชนแดน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 25. โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 26. โรงเรียน บ้านคลองน ้าคัน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 27. โรงเรียน บ้านซับเจริญ  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 28. โรงเรียน บ้านวังหิน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 29. โรงเรียน บ้านตะกุดจั่น  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 30. โรงเรียน บ้านทรัพย์พุทรา  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 35 อัตรา 
 ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) 
 1. โรงเรียนบ้านน ้าก้อ อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางเบญจรัตน์  กังอนันต์      
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านวังยาว อ้าเภอหล่มสัก 
 2. โรงเรียนบ้านหว้ยขอนหาด อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวดาวรอน  พันมาก  
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับชมภู อ้าเภอหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 3. โรงเรียนบ้านกกโอ  อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวเบญจมาภรณ์  เมฆาพันธุ์
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ้าเภอเขาค้อ 
 4. โรงเรียนบ้านช้างตะลูด อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายอุดม  ค้าน่วม 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านวังหิน อ้าเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 



๑๐๓ 

 5. โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางกัญญาภัค  ทักคุ้ม 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเข็มทอง อ้าเภอวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 6. โรงเรียนอนุบาลน ้าหนาว อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย นางสาวชฎาพร  ค้าผัด 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านวังไลย์ อ้าเภอบึงสามพัน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 7. โรงเรียนบ้านธารทิพย์ อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวพิทย์รัศมิ์  เนาว์แก้ว  
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านนายาว อ้าเภอเขาค้อ 
 8. โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นายสุวิทย์  กาวน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านท่าโก อ้าเภอหล่มสัก 
 9. โรงเรียนบ้านฝาย  อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายอนุรักษ์  อ้อมนอก 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกมน อ้าเภอน ้าหนาว 
 10. โรงเรียนบ้านโคกมน อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย นางสาวจันทรา  เบ้านี 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน  สพม. เขต 40 
 11. โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา  อ้าเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นายกรกฎ  จิตนันท์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ  อ้าเภอหล่มเก่า 
 12. โรงเรียนบ้านนายาว อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นายสุวิทย์  ถิ่นนาราม 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหลักด่าน อ้าเภอน ้าหนาว 
  
 ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) 
 1. โรงเรียน านห้วยหินลับ อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย นางสาวพิจิตรา  พรมสุนทร   
ต้าแหน่ง ครู   โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา  จังหวัดก้าแพงเพชร   
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 2 
 2. โรงเรียนบ้านดงคล้อ อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย นางล้าไพ  สุขศรี  
ต้าแหน่ง ครู   โรงเรียนน ้าสุดวิไลประชาสรรค์ จังหวัดลพบุรี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 3. โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวสุชาภัค  จันทสิงห ์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยา  จังหวัดพิจิตร  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 4. โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางศรัญญา  มาป้อง 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง  จังหวัดเลย  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยลาด อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองตะกู  จังหวัดนครราชสีมา  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 6. โรงเรียนบ้านวังยาว อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางสาวกัลยาณี  จันทร์แอด 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านแม่พลู จังหวัดตาก  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 7. โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวทัศนีย์  จันทร์สอน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
  



๑๐๔ 

 8. โรงเรียน บ้านนายาว อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นายอนันต์  บ้ารุงคีรี 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) จังหวัดสระบุรี 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 9. โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา อ้าเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางยุพยงค์  แสงพรม 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  จังหวัดเลย  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 10. โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวปวีณา  ชูจิตร
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) จังหวัดนครสวรรค์  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 

 ย้ายกรณีพิเศษ 
 1. โรงเรียนบ้านหว้ยขอนหาด อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย นางสาวณัฎฐณิชา  พุทธา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น อ้าเภอชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยลาด อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย นางรจนาถ  ปานขาว 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก  สพป.ตาก เขต 2 
 3. โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางมนทิรา  ภาพสิงห์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านบ่อรัง อ้าเภอวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
  
 ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งตามตัวจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียน   
ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
 1. โรงเรียนบ้านท่าขาม อ้าเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นายอนัตพร  แสนสิ่ง 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านฝาย  อ้าเภอหล่มสัก 
 2. โรงเรียนบ้านส้มเลา อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นายพรเทพ  จันทร์อนุรักษ์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง อ้าเภอน ้าหนาว 
 3. โรงเรียนบ้านธารทิพย์ อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางยุพิน  เกษโสภา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านฟองใต้ อ้าเภอน ้าหนาว 
 4. โรงเรียนบ้านฝาย  อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย นางอรวรรณ  ใจกล้า 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านห้วยลาน อ้าเภอหล่มสัก 

ขอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี กศจ.เพชรบูรณ์ และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
 1. โรงเรียนบ้านตาดกลอย  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 
 2. โรงเรียนบ้านเข็กน้อย  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกเคมี 
 3. โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 4. โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 5. โรงเรียนบ้านดงน ้าเดื่อ  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกสังคมศึกษา 
 6. โรงเรียนบ้านหลักด่าน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 
 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน  62  อัตรา 
 ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) 
 1. โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด อ้าเภอศรีเทพ พิจารณารับย้าย นางสาวนัฏฐิรา  ศรีไพร
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเขาคลัง  อ้าเภอศรีเทพ 



๑๐๕ 

 2. โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางชุลี  เกษสาคร 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด อ้าเภอศรีเทพ 
 3. โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้  อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นายสักรินทร์  บุญกว้าง 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเขาพลวง  อ้าเภอบึงสามพัน 
 4. โรงเรียนบ้านป่าคาย  อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นางศมนพรช์  เกิดสิน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง อ้าเภอหนองไผ่ 
 5. โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชยีง  อ้าเภอหนองไผ ่ พิจารณารับย้าย นางสาวสุจติรา  ฐานะวิจติร
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี  อ้าเภอศรีเทพ 
 6. โรงเรียนบ้านหนองสรวง  อ้าเภอศรีเทพ พิจารณารับย้าย นางศุภรัตน์  จันทวงษ์ 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเขาคลัง  อ้าเภอศรีเทพ 
 7. โรงเรียนบ้าน กม.30  อ้าเภอหนองไผ ่ พิจารณารับย้าย นางสาวจรัสศร ี จนัทสอน
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านเขาพลวง  อ้าเภอบึงสามพัน 
 8. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  อ้าเภอบึงสามพัน  พิจารณารับยา้ย  นางสาวนวินดา  มณีแก้ว  
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านวังไผ่  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 9. โรงเรียนบ้านวังไผ่  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นายวิทยา  แก้วโสดา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกส้าราญ  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 10. โรงเรียนบ้านหนองแจง  อ้าเภอบึงสามพัน   พิจารณารับย้าย  นางปัทมา  กลมเกลา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกกรวด  อ้าเภอบึงสามพัน 
 11. โรงเรียนบ้านโคกกรวด  อ้าเภอวิเชยีรบุร ี พิจารณารับย้าย นางเอ็มอร  วุฒินาคธรรม
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองพลวง  อ้าเภอบึงสามพัน 
 12. โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม  อ้าเภอบึงสามพัน  พิจารณารับย้าย  นางขวัญดาว  สุขสิน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 13. โรงเรียนบ้านเพชรละคร  อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นายกมลาศ  งามจิตร 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 14. โรงเรียนบ้าน กม.30  อ้าเภอหนองไผ ่ พิจารณารับย้าย นางประไพรัตน์  โชติพรม
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา  อ้าเภอชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 15. โรงเรียนบ้านหนองพลวง  อ้าเภอบึงสามพัน  พิจารณารับย้าย  นางศุภลักษณ์  ดีรักษา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 16. โรงเรียนบ้านบึงกระจับ  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางสาวอุมาภรณ์  เนตรแหน 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคกกรวด  อ้าเภอบึงสามพัน 
 17. โรงเรียนบ้านโคกกรวด  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางสาวราศรี  ชมพูมิ่ง 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านหนองพลวง  อ้าเภอบึงสามพัน 
 18. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นางสาวฐิติรัตน์  แหล่งสนาม 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก  อ้าเภอศรีเทพ 
 19. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงราษฎร์บ้ารุง) อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย            
นางนพิชชญา จันทะสงคราม ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน บ้าน กม.35 อ้าเภอหนองไผ่ 
 20. โรงเรียนบ้านเข็มทอง  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางณัฐณิชาช์  ล้ามะนา 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
  
  



๑๐๖ 

 ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) 
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด อ้าเภอศรีเทพ พิจารณารับย้าย นางชลาธาร  โพธิ์ศรี 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑  จังหวัดตาก  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง  อ้าเภอหนองไผ ่ พิจารณารับย้าย นางสาวมาลยั  สมสวนจิตร
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จังหวัดลพบุรี  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 3. โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นายสุริยง  ป้องศรี   
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 4. โรงเรียนบ้าน กม.35  อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นายเกรียงไกร  พักใส
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  

 ย้ายกรณีพิเศษ 

 1. โรงเรียนบ้านบุมะกรูด  อ้าเภอวิเชียรบุรี พิจารณารับย้าย นางสุวรีย์  เดชปั้น 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านไทรงาม  อ้าเภอวิเชียรบุรี 

 

ขอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี กศจ.เพชรบูรณ์ และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 2. โรงเรียนบ้านเขาคลัง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 3. โรงเรียนบ้านนาสวรรค์   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 4. โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 5. โรงเรียนบ้านไทรงาม   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 6. โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 7. โรงเรียนบ้านเขาคลัง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 8. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 9. โรงเรียนบ้านศรีมงคล   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 10. โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 11. โรงเรียนบ้านบึงกระจับ   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 12. โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 13. โรงเรียนบ้านวังใหญ่   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 14. โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
 15. โรงเรียนบ้านเขาพลวง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
 16. โรงเรียนบ้านเขาพลวง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
 17. โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
 18. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
 19. โรงเรียนบ้านเนินถาวร   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 
 20. โรงเรียนบ้านเขาพลวง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 
 21. โรงเรียนบ้านโคกส้าราญ   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 



๑๐๗ 

 22. โรงเรียนบ้านไทรทอง (หนองไผ่)  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 23. โรงเรียนบ้านคลองกระโบน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 24. โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 25. โรงเรียนบ้านปากตก   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 26. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 27. โรงเรียนบ้านซับชมภู   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 28. โรงเรียนวัลลภานุสรณ ์   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 29. โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกปฐมวัย 
 30. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงราษฎร์บ้ารุง) ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 31. โรงเรียนบ้านล้าตาเณร   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 32. โรงเรียนบ้านโคกกรวด (วิเชียรบุรี)  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 33. โรงเรียนบ้านแควป่าสัก   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาไทย 
 34. โรงเรียนบ้านซับน้อย   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 35. โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 36. โรงเรียนบ้านบ่อรัง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกสังคมศึกษา 
 37. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน  51  อัตรา 
 ย้ายกรณีปกติ (ภายในจังหวัด) 
 1. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางประนอม บัวแก้ว
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
 2. โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย     นางหนึ่งฤทัย  โภชนะสมบัติ
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน 
 3. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  อ้าเภอหล่มเก่า  พิจารณารับย้าย น.ส.สวุิชา ทูรวัฒน์         
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนน ้าหนาววิทยาคม  อ้าเภอน ้าหนาว 
 4. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   อ้าเภอหล่มสัก  พิจารณารับย้าย นายอนุวัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม อ้าเภอศรีเทพ 
 5. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ้าเภอหล่มสัก  พิจารณารับย้าย นางจิตราภรณ์  จนัทร์หวา่ง       
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนหนองไผ่  อ้าเภอหนองไผ่ 
 6. โรงเรียน หนองไผ่  อ้าเภอหนองไผ่  พิจารณารับย้าย นายสุวรรณ กันแพงศรี
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อ้าเภอหนองไผ่ 
 7. โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย น.ส.อวยพร ไหวหากิจ
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 8. โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางปาจรีย์ สาลีพรม 
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  อ้าเภอวิเชียรบุรี 
 9. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  อ้าเภอหล่มเก่า พิจารณารับย้าย นางวรรณา กางถิ่น              
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา  อ้าเภอหล่มเก่า 
 10. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย นางจิณตนา  บุญแท่ง      
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนเมืองศรีเทพ    อ้าเภอศรีเทพ 



๑๐๘ 

 11. โรงเรียนหนองไผ่  อ้าเภอหนองไผ่  พิจารณารับย้าย น.ส.อสมาภรณ์ มั่นพุฒ        
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อ้าเภอหนองไผ่ 
 12. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ้าเภอหล่มสัก  พิจารณารับย้าย นางกาญจนา พิมลา            
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน 
 13. โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 14. โรงเรียนพัชรพิทยาคม อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย นางณัฐธยาน์ มั่นหมาย
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  อ้าเภอบึงสามพัน 
 15. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  อ้าเภอบึงสามพัน  พิจารณารับย้าย  นางเพลิน แก้วสุข   
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   อ้าเภอหล่มสัก 
 16. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   อ้าเภอหล่มสัก   พิจารณารับย้าย นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสร
สกุลต้าแหน่ง ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  อ้าเภอเขาค้อ 
 17. โรงเรียนแคมปส์นวิทยาคม   อ้าเภอเขาค้อ   พิจารณารับยา้ย น.ส.ธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน 
 18. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  อ้าเภอบึงสามพัน   พิจารณารับย้าย    นายไพโรจน ์เดชะรัตนางกูร
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนหนองไผ่   อ้าเภอหนองไผ่ 
 19. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  อ้าเภอบึงสามพัน   พิจารณารับย้าย นายกันณพงศ์  ชัยค้า
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนเมืองศรีเทพ  อ้าเภอศรีเทพ 
 20. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  อ้าเภอวิเชียรบุรี  พิจารณารับย้าย นายชาญณรงค์ บุญจิตร
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนน ้าร้อนวิทยาคม  อ้าเภอวิเชียรบุรี  

 ย้ายกรณีปกติ (รับย้ายจากต่างจังหวัด) 

 1. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อ้าเภอชนแดน  พิจารณารับย้าย     นางพรทิพย์  เพชรบูรณ์
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 2. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  อ้าเภอเขาค้อ  พิจารณารับย้าย     นายชัยวัฒน ์หนูด้วง
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  จังหวัดตาก    ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 3. โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อ้าเภอหนองไผ่  พิจารณารับย้าย     น.ส.ปะวีณา  รินทร์วงศ์
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จังหวัดชลบุรี  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 4. โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิจารณารับย้าย     นางอัญชลี  เกตุดี
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 37 
 5. โรงเรียน วังโป่งพิทยาคม อ้าเภอวังโป่ง  พิจารณารับย้าย     นางสุกัญญา  การมงคล
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย                      
นางนฤมนต์ รัตนเสถียร ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  จังหวัดตาก  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 38 
 7. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ้าเภอชนแดน  พิจารณารับย้าย     น.ส.กิยานมนต์ บุตรีสาน
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 



๑๐๙ 

 8. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน  พิจารณารับย้าย    นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานครส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 9. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ้าเภอเขาค้อ พิจารณารับย้าย    ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจมาศ 
บรรเจิดพัฒนกุล ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนจันทร์หุ่นบ้าเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 10. โรงเรียน หนองไผ่   อ้าเภอหนองไผ่ พิจารณารับย้าย    นายณัฏฐนันท์  ทาชาติ
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล้าปาง   ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 11. โรงเรียนน ้าหนาววิทยาคม  อ้าเภอน ้าหนาว พิจารณารับย้าย   นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ ์ อ้าเภอหล่มสัก พิจารณารับย้าย    นายพุฒิพัฒน์ 
วงศ์วิริยชาติ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42  
 13. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อ้าเภอศรีเทพ พิจารณารับย้าย น.ส.ดวงชวีัน  สุทธิสวัสดิ์
โสภณ ต้าแหน่ง คร ู โรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 14. โรงเรียน หนองไผ่  อ้าเภอหนองไผ่  พิจารณารับย้าย    นายราชัย  แก้วยศ
ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนช้านาญสามัคคีวิทยา  จังหวัดระยอง  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 15. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  อ้าเภอวิเชียรบุรี  พิจารณารับย้าย นายธมกร  ยาหลง   
ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
  

 กรณีย้ายสับเปลี่ยน 
 1. นางกรกนก  นาวิชา ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  อ้าเภอเขาค้อ   
ย้ายสับเปลี่ยนกับ  น.ส.ภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล ต้าแหน่ง ครู  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  อ้าเภอหล่มเก่า
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 2. นายสันต์ชัย  มานิมนต์  ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  อ้าเภอหล่มสัก  ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ย้ายสับเปลี่ยนกับ   น.ส.เกศวดี  เสาสิน  ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
  

ขอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี กศจ.เพชรบูรณ์ และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 
 1. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกพลศึกษา 
 2. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาจีน 
 3. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 4. โรงเรียนหนองไผ่   ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกเกษตรกรรม 
 5. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาจีน 
 6. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 7. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกเคมี 
 8. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกเคมี 
 9. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกภาษาจีน 
 10. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกนาฏศิลป์ 
 11. โรงเรียนเมืองศรีเทพ  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกเคมี 
 12. โรงเรียนเมืองศรีเทพ  ขอบรรจุต้าแหน่งว่าง วิชาเอกศิลปศึกษา 



๑๑๐ 

  2) การพิจารณาย้ายข้าราชการครูในปี 2563  ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแต่ละเขตแจ้งผล
คะแนนประเมินให้กับผู้ยื่นค้าร้องขอย้ายทราบเป็นรายบุคคล ก่อนน้าเสนอให้ กศจ.พิจารณา  
  3) กรณีโรงเรียนตามโครงการพระราชด้าริและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้ส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40  เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสนอแนวทางการสรรหาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั งสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการบริหาร
จัดการครูที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด ว่าจะด้าเนินการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างไร โดยก้าหนด  
ให้เสนอต่อ กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมเดือน เมษายน 2562 
 
  

 

 

 

 



๑๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี 5.๑9  ขอความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประจ าปี 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
     ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนมุัตจิัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2562 เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ประจ้าปี  ครั งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, เขต 2, เขต 3  และส้านกังานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
               2.1 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
      “ข้อ 8 (1) ให้ กศจ.มีอ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี  (1) อ้านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าการศึกษาชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พื นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษา ฯลฯ” 
                2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  “ให้น้า
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญมาตรฐานและแนวทางการก้าหนด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ้าเป็นส้าหรับต้าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้โดยอนุโลมประกอบ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
ขั นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550” 
                2.3 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่  
17 มีนาคม 2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) “ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาด้าเนินการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ตามประกาศ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553” 
       2.4 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559  เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
     2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  “ข้อ 2 การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่ 1    
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร  ส่วนกลุ่มที่ 2 ก.ค.ศ.เป็นผู้พิจารณาจัดสรร ฯลฯ 
                   ส้าหรับการเลื่อนขั นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตาม
หลักการตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ด้วย” 
               2.6 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซอ้มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจ้า ครั งที่ 1 (1 เมษายน 2562) “ข้อ 4 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จัดสรรให้
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01  จะน้าไปจัดสรรตามนโยบายของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน”  และปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้ส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาส่งบัญชีแสดงจ้านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 และ
บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562”   
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
       3.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559  มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40และส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาทั ง 4 เขต  ได้ด้าเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  
พร้อมทั งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบแล้ว   
  3.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทั ง 4 เขต แจ้งให้บุคลากรในสังกัด จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
พร้อมทั งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562  รอบท่ี 1  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว  
       3.3 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  พิจารณาจัดสรรวงเงินมาให้ในคราวเดียว โดย
หลักการจัดสรรให้ส้านักงานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกเขต ร้อยละ 2.99  ของอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่  1  มีนาคม  2562 
  3.4  จ้านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ  
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ที่จะน้ามาพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ประจ้าปี  ครั งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  มีรายละเอียดดังนี  

 
ส้านักงานเขตพื นที่

การศึกษา 

จ้านวนข้าราชการ 
ที่มีตวัอยู่จริง     

ณ วันที่  
1 มี.ค.2562 

(คน) 

จ้านวนเงิน (บาท) 
อัตราเงินเดือนรวม 

ของข้าราชการ 
ณ วันที่   

1 มี.ค.2562 
 

วงเงินที่ใช้
เลื่อนเงินเดือน 

ร้อยละ 3 
 

สพฐ.จัดสรร
วงเงินเลื่อน 
ให้ สพท. 

ร้อยละ 2.99 
( 1 เม.ย.2562) 

กันไว้
ส่วนกลาง 
0.01 % 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 38 1,334,960 40,048.80 39,915.30 133.50 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 35 1,205,660 36,169.80 36,049.23 120.57 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 37 1,162,710 34,881.30 34,765.03 116.27 
สพม.เขต 40 24 776,700 23,301.00 23,223.00 78.00 

4. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนดและตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.1 สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา   38 ค.(2)  ของ
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
 5.2 สมควรอนุมัติหลักการให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1, 
เขต 2, เขต 3  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ้านวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อน วันที่ 1 
มีนาคม 2562  หรือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) 
     อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั ง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด  

วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่  ประการใด 

8.  มติที่ประชุม  :  

 1) อนุมัตจิัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ของสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,   
เขต 2, เขต 3  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
 2) อนุมัติหลักการให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1, เขต 2, 
เขต 3  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ปรับเปลี่ยนข้อมูลและวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจ้านวนข้าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 มีนาคม 
2562  หรอืส้านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเปน็อย่างอ่ืน 
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         ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - ไม่มี - 

 

เลิกประชุมเวลา    16.๐0 น. 

      

     ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางชาลิตา  กระต่ายทอง) 
                         นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
                                

     ลงชื่อ          
         (นางสายชล  สังขพันธ์) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
        
     ลงชื่อ  
         (นายธานี  ชาตินันทน์) 
                    นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ 
                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
      
     
  

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายภูวนาท  มูลเขียน)               
                        ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                          กรรมการและเลขานุการ 
 


