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12. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
(นายภูวนาท มูลเขียน)
13. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ว่าที่พนั ตรีประหยัด แก่นชา)
14. ข้าราชการในส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสายชล สังขพันธ์ ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ)
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ ติดราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ลิมสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
2. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ ติดภารกิจ
(นางอัจฉรา สระวาสี)
3. ผู้แทนภาคประชาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ
(นายจุลพงษ์ คุน้ วงศ์)
4. ข้าราชการในส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ติดภารกิจ
(นายธานี ชาตินนั ทน์ ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
2. นายสันติชัย บัวทอง
3. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์
4. นางสาววราภรณ์ ผึง่ ผาย
5. นางขวัญนภา จันทร์ดี
6. นายมนตรี ช่วยพยุง
7. นางสาวนงนุช ลาค้า
8. นางสุนันท์ บัวเทศ
9. นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์
10. นายอวยชัย ทองหาร
11. นางพรหมภัสสร อยู่พืช
12. นายสมชาย มีก้าลัง
13. นางชาลิตา กระต่ายทอง
14. นางสาวไฉน ผึ่งผาย
15. นายพสกร ทวีทรัพย์
16. นางทัศนา จันทร์ลา
17. นางดวงดาว ยศสุนทร
18. นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
19. นายศุภชัย รัววิชา
20. นางสาวกัญญาภัค จันทา
21. นายจงรัก เกตแค
22. นายชัชนท รีรมย์

รองผู้อ้านวย สพป.พช.1
รองผู้อ้านวยการ สพป.พช.3
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.1
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.2
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 40
นิติกร ศธจ.เพชรบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เพชรบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.พช.1
นักวิชาการศึกษา สพป.พช.2
นักวิชาการศึกษา สพป.พช.2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.เขต.40
นักทรัพยากรบุคคล สพม.เขต 40
ผอ.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จ ะด้ า เนิ น การก่ อ สร้ างพุ ท ธมณฑลจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ (Landmark ของจั งหวั ด
เพชรบูรณ์) เนือที่ประมาณ 64 ไร่ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ (หลังสวนไผ่) ซึ่งจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด และอยากให้ประชาชนในจังหวัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมบริจาคตามก้าลังศรัทธา โดยมี
ก้าหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. และ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
กศจ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านเข้าร่วม
ที่ประชุม : รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖1
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านแล้วในรูปแบบของ
QR-Code ขอได้โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2561 หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องโปรดให้การรับรอง โดยสรุปมติที่ประชุมครังที่
12/2561 ระเบียบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 ,๕ และ ๖ ดังนี
ระเบียบวาระ

เรื่อง

3.1

ร่างหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

๕.1

การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล
(1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

5.2

แต่งตังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 256๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างประกาศใช้หลักสูตรการส่งเสริม
วินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
และแต่งตังคณะกรรมการติดตามการใช้
หลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับจังหวัด / ระดับเขต
พืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน/
สถานศึกษา ตามที่เสนอ
เห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ้า
ต้าบล (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ
เห็นชอบร่างประกาศแต่งตังคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพืนที่การศึกษาและบทบาท
ของคณะกรรมการรับ นักเรียนระดับเขตพืนที่
การศึกษา ตามที่เสนอ และฝากในเรื่องของ
การรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีบัตรประชาชนเข้า
เรี ย น ให้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ หน่ ว ยงานของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้ด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป

๔
ระเบียบวาระ

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

เรื่อง

แต่งตังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
ปีการศึกษา 256๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างประกาศแต่งตังคณะกรรมการรับ
นั ก เรี ย น ระดั บ จั ง ห วั ด และบท บ าท ของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ตามที่
เสนอ โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ก้าหนดหลักเกณฑ์การรับเด็กนักเรียน โดยยึด
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารรั บ นั ก เรี ย นของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั นพื นฐานเป็ นหลั ก
และให้ด้าเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ
และเกิดความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน และให้
น้ าข้ อ มู ล เสนอที่ ป ระชุ ม กศจ.เพชรบู ร ณ์ ใน
คราวถัดไป
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มี
ภาคบังคับปีการศึกษา 2562 และ การจัดสรร อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนใน
โอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการ
ในเกณฑ์
ศึกษา 2562 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ ตามเสนอ
การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เห็นชอบการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อน
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน (ส้าหรับเด็กอายุ 3
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน (ส้าหรับ
ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
เด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดคณะกรรมการ
ขันพืนฐาน ปี 2562
การศึกษาขันพืนฐาน ปี 2562 ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (หมวดเครื่องแบบชุด
1. ให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
นักเรียน)
แจ้งประชาสั มพันธ์ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ใน
สั ง กั ด เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป กครอง
นักเรียนได้ทราบและเป็นทางเลือกในการเลือก
ซือสินค้า โดยให้ผู้ที่สนใจติดต่อกับกลุ่มสตรีแสง
จันทร์ ได้โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ ระบุ
ในหนังสือ
2. ให้รายงานผลความคืบหน้าให้ที่ประชุม
กศจ.เพชรบูรณ์ ทราบในคราวประชุมครังถัดไป
ขออนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูช้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
ครูช้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
จ้านวน 12 ราย

๕
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6.2

๖.3

6.4

6.5

6.6

6.7

เรื่อง

ขออนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะ
ครูช้านาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)

มติที่ประชุม

อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะครูช้านาญการ
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จ้านวน 14 ราย
ขออนุมัตติ ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุมัตติ ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ฐานะครูช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) ช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ้านวน
2 ราย
ขออนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ
วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ จ้านวน 1 ราย คือ
นางสาวบุหรัน ขวัญพรม ต้าแหน่งรอง
ผู้อ้านวยการ โรงเรียนหนองไผ่
ขออนุมัตติ ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
อนุมัตติ ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ฐานะช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
ช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จ้านวน 1
ราย คือ นางสาวบุหรัน ขวัญพรม ต้าแหน่ง
รองผู้อ้านวยการ โรงเรียนหนองไผ่
ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
ปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะ
ทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินเป็นวิทยฐานะ
ครูช้านาญการพิเศษ
ครูช้านาญการพิเศษ รวม 6 ราย
2. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทย
ฐานะช้านาญการ เป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ
ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ ๓) ทุกราย
ขออนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ย บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ฐานะศึกษานิ เทศก์ช้านาญการพิเศษ (ประเมิ น ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1,
ด้านที่ 1, 2)
2) จ้านวน 2 ราย
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6.8

6.9

6.10

๖.๑1
๖.๑2

๖.๑3

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช้านาญการ
พิเศษ

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ จ้านวน
1 ราย คือ นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์
ทางการศึกสพป.เพชรบู
ษาเลื่อนเป็นรณ์วิทเขต
ยฐานะศึ
ช้านาญการ
1 กษานิเทศก์ชานาญก
ขออนุมัตติ ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู อนุมัตติ ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1, 2)
ฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่
จ้านวน 1 ราย คือ นางอาทิตยา ปัญญา
1, 2 )
ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ สพม.เขต 40
ขออนุมัติแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด้ารง
ต้าแหน่งครู

อนุมัติแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้
ด้ารงต้าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ้านวน 41 ราย
ขอความเห็นชอบแต่งตังคณะกรรมการประเมิน
เห็นชอบให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินเตรียม
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด้ารง ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ด้ารง
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย จ้านวน 76 ราย
ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
อนุ มั ติ ย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ศึ ก ษา ต้ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ ด้ า รง
ต้าแหน่งว่าง ตามค้าร้องขอย้ายของตนเอง ที่ยื่น
ค้ า ร้ อ งขอย้ า ยระหว่ า งวั น ที่ 1 – 15 สิ ง หาคม
2561 และยื่นค้าร้องเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี
- สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน ๒ ราย
-สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 จ้านวน ๓ ราย
-สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จ้านวน ๑ ราย
ขออนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
อนุมัตใิ ห้ส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้าแหน่งผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามประกาศต้าแหน่งว่าง
สถานศึกษา ราย นายกิตติศักดิ์ เพิ่มพูนพานิช
ไปต่างจังหวัด
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ขอย้ายไป ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จังหวัดลพบุรี

๗
ระเบียบวาระ

๖.14

๖.15

6.16

๖.17

6.18

เรื่อง

ขออนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา กรณีพิเศษ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น
ไปยังส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ ศึกษา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอย้ายกรณีพิเศษ
จ้านวน 2 ราย
ขออนุมัติประกาศต้าแหน่งว่างของข้าราชการครู
อนุมัติประกาศต้าแหน่งว่างของข้าราชการครูและ
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับเปลี่ยน
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร
เพชรบูรณ์ เขต 1
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต้าแหน่ง
ประเภททั่วไป คือ ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ38
กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตาม
เสนอ
ขออนุมัติแต่งตัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร อนุมัติแต่งตัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) มาด้ารงต้าแหน่ง
ตามมาตรา 38 ค.(2) มาด้ารงต้าแหน่ง ในสังกัด
ในสังกัด ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน 4 ราย
ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1. อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ศึกษาอื่น ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งว่าง ในสังกัด มาตรา 38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งว่าง ในสังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 2 จ้านวน 5 ราย
2. อนุมัตใิ ห้ใช้ต้าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ16
ทีไ่ ม่มีผู้ยื่นค้าร้องขอย้าย ด้าเนินการคัดเลือกใน
คราวต่อไป
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เรื่อง
6.19
ขอความเห็นชอบเลื่อนขันเงินเดือนข้าราชการครู

6.20

มติที่ประชุม
เห็นชอบการเลื่อนขันเงินเดือนข้าราชการครูและ
และบุคลากรทางการศึกษา ครังที่ 2 (1 ตุลาคม บุคลากรทางการศึกษา ครังที่ 2 (1 ตุลาคม
2558) ราย นางยุพิน สังเกตุ
2558) ราย นางยุพิน สังเกต ให้เลื่อนขัน
เงินเดือน จ้านวน 0.5 ขัน ตามเสนอ
ขออนุมัติบรรจุและแต่งตังผู้สอบแข่งขันได้
1. อนุมัติบรรจุและแต่งตังผู้สอบแข่งขันได้
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์
จ้านวน 3 ราย
๒. อนุมัติเป็นหลักการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
จากส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี
๒.1 ให้ เรียกบรรจุจากบัญ ชีผู้ สอบแข่งขันได้
ตามประกาศ กศจ.เพชรบู ร ณ์ กรณี เรี ยกบรรจุ ผู้
สอบแข่ งขั นได้ และผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ดั ง กล่ า วไม่
ป ระส งค์ เข้ ารั บ ก ารบ รรจุ แ ล ะแ ต่ งตั งเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา ให้ เ รี ย กบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ล้าดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและ
แต่งตังในล้าดับถัดไป
๒.๒ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อน
เข้ารับการบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย และ
ประสงค์ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้ เมื่อผู้
สอบแข่งขันได้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
ให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาด้าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
2.3 กรณีทไี่ ม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
ของ กศจ. เพชรบูรณ์ ให้ขอใช้จากบัญชีของ กศจ.
อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
๒.4 ปรับปรุงการก้าหนดต้าแหน่งที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็น
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ทุกราย
2.๕ ให้ผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและแต่งตังตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้าเนินการบรรจุและ
แต่งตัง

๙
ระเบียบวาระ
เรื่อง
6.21
ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

6.22

มติที่ประชุม
อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษา ต้าแหน่งครู กรณีพิเศษ
ต้าแหน่งครู กรณีพิเศษ จ้านวน 1 ราย คือ
นางกนกวรรณ แปงใจ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้าน
ตะกุดไผ่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปด้ารงต้าแหน่ง
ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารง ๑. อนุมัติประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษาสังกัดส้านักงาน และแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปี พ.ศ.
ศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
๒๕๖๑
ขันพืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้านวน ๕4 อัตรา
๒. เห็นชอบประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่
แต่งตังผู้อ้านวยการสถานศึกษา จ้านวน 39 อัตรา
๓. มอบหมายให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็น
ผู้ด้าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามปฏิทินและ
หลักเกณฑ์การด้าเนินการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.
ก้าหนด โดยก้าหนดรายละเอียดการด้าเนินการ
ดังนี
3.1 ลงนามในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
ผู้สอบคัดเลือกและแต่งตังคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่เพื่อด้าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาได้ตามความจ้าเป็น และเหมาะสม
แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์
3.2 จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ประสบการณ์เหมาะสมเป็นผู้ออกข้อสอบและ
ประมวลผล ภาค ก ความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานในหน้าที่
4. การประเมิน ภาค ข ประเมินความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มอบให้
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
(อกศจ.) เป็นผู้ประเมินและประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก ภาค ข ในวันพฤหัสบดีที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.) เป็นผู้ลงนาม
ในประกาศ

๑๐
ระเบียบวาระ

๖.๒3-6.24

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 6.23 - 6.24 (ลับ) เป็นการ
พิจารณาการด้าเนินการทางวินัย

มติที่ประชุม
5. การประเมิน ภาค ค ประเมินความเหมาะสม
กับต้าแหน่ง มอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) เป็นผู้ประเมิน
(สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการ
ขึนบัญชี (ผู้ผ่าน ภาค ก ข และ ค) ให้ประกาศ
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธาน กศจ.)
เป็นผู้ลงนามในประกาศ
มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม (ลับ) เล่มที่ 2

ที่ประชุม : ได้พิจารณาแล้วและรับรองรายงานการประชุมครังที่ 12/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ไม่มี -

๑๑
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.1 การตรวจสอบความซ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครังที่ ๑2/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ได้มีมติให้แต่ละส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาจัดท้าสรุปรายงานการด้าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน
จริงในห้องเรียนเป็นรายเขตพืนที่การศึกษา โดยให้รายงานแยกเป็นรายบุคคลและให้มีรายละเอียดจ้านวนรายทังหมด
ที่ ต้ อ งด้ าเนิ น การ รายที่ ด้ าเนิ น การแล้ ว เสร็จ สาเหตุ ข องการซ้ า ซ้ อ น และวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หา โดยให้ น้ า เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบในการประชุมครังต่อไป โดยข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบและ
ยืนยันการมีตัวตนของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ้าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ดังนี
ข้อมูลที่ด้าเนินการตรวจสอบมีจ้านวน ทังสิน 1,535 รหัสข้อมูล (คน)
สังกัดหน่วยงาน

จ้านวน
พบตัวตน
ไม่พบ
ยังไม่
รายชื่อ
ตัวตน
ตรวจสอบ
นักเรียน
ซ้าซ้อน (คน)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
60
30
30
0
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึนพืนฐาน
508
148
279
81
ส้านกงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
72
60
9
3
ส้านักงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
507
371
136
0
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน)
388
326
44
18
รวม
1,535
935
498
102
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61 ประมวลผล ณ วันที่ 31 ส.ค. 61 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
1. รับนักเรียนเข้าเรียน (นักเรียนเข้าใหม่)
2. จ้าแนกข้อมูลนักเรียนที่มีรหัสประจ้าตัวประชาชน 13 และไม่มีรหัสประจำตัวประชำชน 13 หลัก
นักเรียนที่ไม่มี 13 หลัก ให้ออกรหัสโดยระบบกระทรวงศึกษาธิการ (www.gcode.moe.go.th)
3. สถานศึกษา รวบรวม เตรียมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และน้าเข้าสู่โปรแกรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก้าหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
1) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data management center (DMC)
https://portal.bopp-obec.info
2) ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระบบสารสนเทศส้านักงาน กศน.
http://mis.nfe.go.th/mis-dashboard/
3) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
http://www.psisopec.com

๑๒
4) กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
http://sis.dla.go.th, http://ccis.dla.go.th/ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดท้องถิ่น)
5) ส้านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ http://www.vdis.vec.go.th
4. สถานศึกษาตรวจสอบความซ้าซ้อน ความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลตามเงื่อนไขที่ ศธ. ก้าหนด
๕. หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัด ด้าเนินการตรวจสอบความซ้าซ้อน ความ
ถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลตามเงื่อนไขที่ ศธ. ก้าหนด
๖. น้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษา รวมทังจัดท้าสรุปข้อมูลและหนังสือน้าส่งแจ้ง
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลปีการศึกษาใหม่ให้น้าเข้าภายใน 10 มิ.ย. และปรับปรุง ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในทุกวันสุดท้ายของเดือน
๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการประมวลผลการจัดเก็บและตรวจสอบ
ความซ้าซ้อน ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของกระทรวง ตามเงื่อนไขที่ ศธ.ก้าหนด
๘. ศูนย์เทคโนโลยีฯ จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี
- จัดส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ศึกษาธิการภาคทราบ
- จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบและตรวจสอบแก้ไข
- จัดส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบข้อมูลใสถานศึกษา
(ตรวจสอบการมีตัวตนจริงในสถานศึกษา)
๙. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้าเนินการตรวจสอบข้อมูล/รายชื่อตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (http://203.159.249.50
/moe_bi_ap_web/public/login) โดย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้าเนินการดังนี
๑) Download ข้อมูลผ่ำนระบบและดำเนินกำรคัดกรองเพื่อแยกข้อมูลตำมสังกัด
๒) ขอความอนุเคราะห์/ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีข้อมูลรายชื่อเด็กซ้าซ้อนด้าเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งยืนยันข้อมูลกลับมายัง ส้านักงานศึกษาธิการภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
๓) ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและด้าเนินการยืนยันข้อมูลเข้าสู่
ระบบภายระยะเวลาที่ กระทรวงศึกษาธิการก้าหนด
๔) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กที่มีรหัสประจ้าตัวซ้าซ้อนและประมวลผลส่งให้ด้าเนินการ
ให้ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส้านักงานศึกษาธิการภาคทราบ
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประมวลผลข้อมูลจัดท้ารายงานและน้าเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี ตามล้าดับ
ปัญหาในการดาเนินการของจังหวัดเพชรบูรณ์
1. การย้ายของนักเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการย้ายนักเรียนและแนวทางในการจ้าหน่ายนักเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และไม่น้ารายชื่อนักเรียนที่ย้ายจ้าหน่ายออกจากระบบ
2. กรณีนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานานโรงเรียนไม่ได้ติดตามและจ้าหน่ายนักเรียนออกจากระบบ
3. นักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่แต่ไม่ได้มายื่นเรื่องขอย้ายที่โรงเรียนเดิม
4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายติดค้างผลการเรียนและไม่จบหลักสูตรจึงไม่ถูกจ้าหน่ายออกจาก
ระบบ และนักเรียนได้ไปสมัครเรียน ณ สถานศึกษาอื่น เช่น สมัครเรียนที่ กศน.และอาชีวศึกษา จึงท้าให้มีรายชื่อ
ซ้าซ้อนในระบบ
5. ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานไม่สามารถเชื่อมต่อหรือตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันได้
(แต่ละหน่วยงานต่างกรอกข้อมูลและยืนยันผ่านระบบของตนเอง)

๑๓
6. การประมวลผลข้อมูลเป็นการประมวลผลของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (ศธจ.) ไม่สามารถด้าเนินการแก้ไข
ข้อมูลได้ต้องให้หน่วยงานสถานศึกษาเป็นนันเป็นผู้ด้าเนินการ
วิธีการแก้ปัญหา
1. ก้าหนดให้มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจสอบความซ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพียงระบบ
เดี่ยวและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาได้ทังหมด
2. ก้าหนดแนวทางและมาตรการในการตรวจสอบความซ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3. บูรณาการท้างานร่วมกันกับหน่วยงานทางปกครองระดับอ้าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
ที่สถานศึกษาตังอยู่ให้มีการร่วมด้าเนินการตรวจสอบความซ้าซ้อนของนักเรียนรายบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบและให้รายงานผลการด้าเนินการ ดังนี
1. ให้รายงานผลการด้าเนินการส้าหรับรายที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล จ้านวน 102 ราย จนกว่าจะด้าเนิน
การแล้วเสร็จ
2. หากปรากฎข้อมูลความซ้าซ้อนของนักเรียนที่มีแนวโน้มไปในทางทุจริต ให้น้าเสนอรายงานในระเบียบ
วาระ (ลับ) เพื่อพิจารณาด้าเนินการต่อไป

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๔.2 โครงการ Smile Kid School Bus
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังการน้าเสนอโครงการ
รถโรงเรี ย นอัจ ฉริ ย ะเพื่ อความปลอดภัย ( Smile Kid School Bus ) ร่ว มกับ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และในการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นว่าโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ควรเป็นโรงเรียนที่มีเด็กเล็กและมีรถ-ส่ง นักเรียน และให้ทางบริษัทเอสซีจีฯ ประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่น
จังหวัด สถานศึกษาเอกชนให้ ประสานไปยังประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ส่ ว นโรงเรี ย นสั งกั ด ส้ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน (สพฐ) ให้ รวบรวมประสานมายั ง
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเมนท์ จ้ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเครือ
เอสซีจี (SCG) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการด้าน โลจิสติกในประเทศไทย ได้จัดท้าโครงการ ปลอดภัยไปทุกเส้นทางกับรถ
โรงเรียนอัจฉริยะ - Smile Kid School Bus การพัฒนาต่อยอดจากระบบ LCC ส้าหรับช่วยป้องกันเด็กติดในรถ
โรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บกระทั่งเสียชีวิต ระบบจึงเข้ามาช่วยยับยั งปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยการท้างานผ่าน GPS
Tracking ส้าหรับติดตามสถานะรถในรูปแบบ Real-Time รวมทังการติดตามดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดผ่านกล้อง
CCTV และข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Application ที่รองรับทุกระบบทัง iOS และ Android
โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ดังนี

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ Smile kid School bus ไปยัง
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาทัง 3 เขต แล้ว ปรากฏว่า มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 2
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง และโรงเรียนบ้านกกโอ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 สถานศึกษาเอกชน ได้แก่โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ และเมื่อทดลองใช้สักระยะแล้ว ทางคณะ กศจ.จะเข้าไปติดตามผล หากโครงการดังกล่าว
มีผลตอบรับทีด่ ีจะได้พัฒนาและเผยแพร่ต่อไป

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๔.3 รับทราบแนวทางการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
(โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ นาเสนอ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับการการพัฒนา โดยใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒ นาร่างกายให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ โดยปัจจุบัน
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลั ย เพชรบู ร ณ์ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รด้ า นการกี ฬ า 2 สาขาวิ ช า(ฟุ ต บอลชาย และ
วอลเล่ย์บอลหญิง) ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนห้องเรียนกีฬา จ้านวน 120
คน (ฟุตบอล ชาย 83 คน วอลเล่ย์บอลหญิง 37 คน )ปีการศึกษา 2562 จะเปิดรับสมัครนักเรียน ชันละ 40 คนต่อ
ห้องเรียน มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทังสิน จ้านวน 84 คน โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 - 29
มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2562 และประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ และเสนอแนะให้มีการบูรณาการร่วมกัน โดยประสานไปยังชมรมฟุตบอล วอลเล่ย์บอล
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการกีฬา ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๔.4 รับทราบการดาเนินงานโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก้าหนดให้มีการจัดโครงการรวม
พลั งยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจั งหวัด เพชรบู รณ์ ในวั น ที่ 28 มกราคม 2562 ณ หอประชุ ม ประกายเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้าบลสะเดียง อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา และส่วนราชการอื่นที่จัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ นโยบายการปฏิรูป การศึกษา และแนวทางการขับเคลื่ อนการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และส่วนราชการอื่นที่จัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทุกสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และส่วนราชการอื่นที่จัดการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการด้าเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส้าหรับน้าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานการศึกษาต่อไป
3.เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับเลือกเป็น Best practice ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 810 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา จ้านวน 8 คน
(1) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
(2) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(3) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
(4) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
(5) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
(6) ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
(7) ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
(8) ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
จ้านวน 637 คน
(1) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 = 146 คน
(2) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 = 153 คน
(3) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 = 193 คน
(4) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 = 39 คน
(5) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 คน
(6) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13 คน
(7) สังกัดส้านักงาน กศน. 11 คน
(8) สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ4คน
(9) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 คน

๑๗
(10) สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 คน
(11) สังกัดส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 1 คน
(12) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 คน
(13) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 55 คน
4. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา
จ้านวน 130 คน
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คน
(2) นายกเทศมนตรี 30 คน
(3) นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 99 คน
5. คณะเลขานุการและผู้เกี่ยวข้อง
จ้านวน 34 คน
การจัดโครงการนิทรรศการวิชาการ (Best practice)ของสถานศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
4. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
5. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
6. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. สถานศึกษาส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. สถานศึกษาสังกัดส้านักงาน กศน.
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ และให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าเนินการ ดังนี
1. การเตรียมความพร้อมของนักเรียนส้าหรับการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (โครงการติวเข้ม) โดยมอบ
ให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดท้าโครงการเสนอเพื่อเสนอของบประมาณของจังหวัดในการด้าเนินการ
2. ให้ประสาน/ติดตามความคืบหน้าของการด้าเนินการจัดตังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ในเรื่องของการขอ
งบประมาณส้าหรับใช้ในการด้าเนินการกับท้องถิ่นจังหวัด และการขออนุญาตจัดตังฯ โดยให้รายงานความคืบหน้าใน
คราวประชุมครังถัดไป

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔.5 รับทราบกรอบการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้ว ยส้า นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก้าหนดให้ส้า นักในสังกัดจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ้า ปี ซึ่ง เป็น การแสดงถึง ความมุ่ง มั่น ของผู้บ ริห ารหน่ว ยงานในการปฏิบัติร าชการให้เกิด ผลงาน
รวมถึงมีการติดตามและประเมิน ผลการด้าเนินงานตามตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้ผ ลการด้าเนินงานบรรลุ
เป้า หมายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ขององค์ก ร โดยกรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการตามค้ารับ รองการ
ปฏิบัติราชการของส้านักในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน คือ
การประเมินประสิทธิผล การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

๑๙
ระเบียบวาระที่ ๔.6 ผลการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส้ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เพชรบู รณ์ ได้ ส รุ ป ผลการด้ าเนิ น งานโครงการการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แบบกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี
ผลการดาเนินงานและความสาเร็จ
นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาทุกสั งกัดสามารถด้าเนินการยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET ได้บรรลุ ผลตาม
ตัวชีวัดที่ก้าหนดร้อยละ 100 โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้ด้าเนินการตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ทังรายกลุ่ม
สาระและรายสาระ(ตัวชีวัด) และจั ด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่ แก้ปั ญ หาจุดอ่อน เพื่ อพั ฒ นาจุด แข็งรายสาระ
(ตัวชีวัด) มีการก้าหนดเป้าหมายเพิ่มขึนร้อยละ 3 ของคะแนนเฉลี่ยผลการสอบย้อนหลัง 3 ปี
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัยในสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย(๓-๕ ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ
๓-๕ ปี สามารถด้าเนินการได้ตามตัวชีวัดที่ก้าหนดมากกว่าร้อยละ ๙๐ และสถานศึกษาสามารถด้าเนินการจัดท้า
ระบบป้องกันทังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ตามตัวชีวัดที่ก้าหนดร้อยละ 100
นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้าเนินการบรรลุตามตัวชีวัดที่ก้าหนดครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ BOOT CAMP ในสถานศึกษาทุก
สังกัดสามารถน้าเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ ๘๐
และมี Master Trainer ในสถานศึ ก ษาเป็ น ครู แ กนน้ า จั ด อบรมขยายผลให้ โ รงเรี ย นเครื อ ข่ า ยร้ อ ยละ 100
โดยสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดสภาพแวดล้อมทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี
นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน
ร้อยละ 92.21 โดยสถานศึกษามีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรีย นอย่างน้อย 1 นวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 82.72 และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาโดยใช้วิธีการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 81.58
นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ได้จัดท้าแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพร่วมมือกับส้านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นทิศทางในการด้าเนินงานเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ โดยสถานศึกษาด้าเนินการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ได้บรรลุตามตัวชีวัดร้อยละ 100 โดยมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา 26 : 74
นโยบายที่ 6 การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
อกศจ.ได้พั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ส้ าเร็จอาชีว ศึกษาและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ แก่ สถาน
ประกอบการในการรับเข้าท้างานได้ร้อยละ 85.12 และ นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. มีงานท้าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.98 นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.มีงานท้าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.64 จ้านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึนร้อยละ 34.20
นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
หน่ ว ยงานต้น สั งกั ดมีแ ผนบริห ารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ กตามยุท ธศาสตร์บ รรลุ ผ ลตามตั วชี วัด
ร้อยละ 100 และมีการจัดท้าแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีชันเรียนอย่างเหมาะสม

๒๐
นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้
ชันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกร้อยละ 85.03 และเขียนได้ร้อยละ 83.68
ชันประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านออกร้อยละ 91.44 และเขียนได้ร้อยละ 92.84
ชันประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกร้อยละ 89.91 และเขียนได้ร้อยละ 89.69
นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
สถานศึกษา ร้อยละ 100 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒ นาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการ
และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
ท้าให้บรรลุผลตัวชีวัด สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 98.33
นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติได้ สามารถจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอ้านาจหน้าที่และภารกิจ โดยมีกระบวนการประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องในระดับมาก
นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรน้าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 21.54 และครูที่ ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น้าผลการ
พัฒนามาปรับการเรียนการสอนร้อยละ 100
นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ได้จัดท้าแผนพัฒ นาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒ นาลูกเสือเขตพืนที่การศึกษาและบางแผนอยู่ระหว่าง
ด้าเนินการขับเคลื่อน ส่วนการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษามีกระบวนการลูกเสือไปสู่การการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ และเสนอแนะให้ส้านักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ด้าเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสานการด้าเนินงานเรื่องของการบริหารจัดการขยะ (Zero Waste)

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๔.7 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ ส้า นัก งาน ก.ค.ศ. ได้แ จ้ง หลั กเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
ต้าแหน่งครูผู้ ช่วย ส้าหรับผู้ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่ งครู ผู้ ช่ วย โดยให้ ใช้บั งคั บ ตั งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 เป็ น ต้ น ไป ให้ ท ราบและถื อปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อ
ส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖1 นัน
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติก้าหนดแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่ง
ครูผู้ช่วย พร้อมค้าชีแจงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ทังนี สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินฯ ได้ที่ https://www.otepc.go.th รายละเอียด
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖1
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๔.8

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ ส้ านั กงาน ก.ค.ศ. ได้ก้าหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ต้าแหน่งครู สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยให้ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานก้าหนด
ปฏิทินการด้าเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทังรายละเอียดตัวชีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด จึงก้าหนดปฏิทินการด้าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ าแหน่งครู สั งกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖2 และรายละเอียดตัวชีวัดในการประเมิน ตาม
องค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 7995 ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕62
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๓
ระเบียบวาระที่ ๔.9

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ด้าเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
เพื่อบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมี สัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ครังที่ ๙/256๑ เมื่อวันที่ 2๕ กันยายน 256๑ ให้ก้าหนดต้าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการ
เกษียณอายุราชการของคณะกรรมการก้าหนดเป้าหมายและนโยบายก้าลังคนภาครัฐ (คปร.) ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ดังนี
ที่

ชื่อสถานศึกษา

๑.

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์

ตาแหน่งเลขที่
47118

ตาแหน่ง
เลขที่จ่ายตรง
0423439

หมายเหตุ

๑. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้แจ้งรายชื่อผู้รับทุนที่ส้าเร็จการศึกษา
ตามเงื่อนไขโครงการ ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่น ๔ จ้านวน ๑ ราย คือ นายเกรียงไกร สมค้า
วิชาเอกชีววิทยาศึกษา
๒. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีก้าหนดการในการด้าเนินการคัดเลือก
รายละเอียด ดังนี
๒.๑ ประกาศรับสมัคร วันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
๒.๒ รับสมัครคัดเลือก วันที่ ๒๑ - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒.๔ ประเมินความเหมาะสมกับต้าแหน่งและวิชาชีพ (โดยการสัมภาษณ์)
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
๒.๕ ประกาศผลภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๔
ระเบียบวาระที่ 4.10 การแก้ปัญหา กรณีโรงเรียนบ้านปากน้า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนบ้านปากน้า ได้ส่งส้าเนาค้าสั่งฟ้องศาลคดีอาญาของข้าราชการครู ราย นางอารีย์
เพี ยราช กรณี ห มิ่น ประมาทโดยการเผยแพร่ โฆษณา ท้าให้ นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้ อ้านวยการโรงเรียนบ้านปากน้ า
เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และหน้าที่การงาน
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แก้ปัญหา เพื่อลดความขัดแย้งโดยได้ให้
นางอารีย์ เพียราช มาเลือกโรงเรียนเพื่ อที่จะให้ไปช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครู ต่้ากว่า
เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด เป็ น การชั่ว คราวเพื่ อให้ ก ารสอบสวนทางวินั ย เป็ น ไปด้ว ยความถูกต้ อง เป็ น ธรรมให้ ได้
ข้อเท็จจริง และเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ แต่นางอารีย์ เพียราช ไม่ต้องการและไม่มีความประสงค์ที่จ ะย้า ย
หรือไปช่ว ยราชการในโรงเรีย นที่มีอัต ราก้า ลัง ข้า ราชการครูต่้า กว่าเกณฑ์ตามที่ได้แ จ้งให้ท ราบ ด้วยเหตุผล ตาม
บันทึกเสนอ
อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตัง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รับทราบ และให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อยืนยันเป็นมติแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่กรณีในโรงเรียนบ้านปากน้า
ด้าเนินการแก้ปัญหาด้วยการให้ไปช่วยราชการในโรงเรียนอื่น ทัง 2 ราย เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งทังปวงและไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาพลักษณ์ของวิชาชีพครู อีกทังในการประชุม กศจ.ครังที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้เชิญผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มาสอบถามความคืบหน้าการด้าเนินการและได้แจ้งแนวทางการแก้ปัญหา
โดยน้าคู่กรณีทัง 2 ราย ออกจากโรงเรียนให้ไปปฏิบัติงานหรือช่วยราชการที่อื่นตามความเห็นชอบของส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับแนวทางดังกล่าว
เป็นเอกฉันท์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม :
1. ฝ่ายเลขานุการ เสนอให้พิจารณาวาระนีกับวาระที่ 6.25 เป็นวาระสืบเนื่อง ที่ประชุมเห็นชอบเนื่องจาก
เรื่องดังกล่าวยืดเยือมานาน
2. รับทราบรายงานของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3. เนื่องจากเกิดความขัดแย้งสะสมมาเป็นเวลานานหลายปี ผู้บริหารและครูซึ่งเป็นคู่กรณีกันมีการร้องเรียน
ซึ่งกันและกันทังพฤติกรรมส่วนตัวและการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน มีการแจ้งความร้องทุกข์ ฟ้องร้อง เป็นคดีความกัน
เกิดความแตกแยกความสามัคคีกัน การกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าให้เกิดความขัดแย้ง วุ่นวาย และความแตกแยก
ในโรงเรียน เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน
เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดปัญหา อุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
เกิ ด ผลกระทบต่ อ การด้ าเนิ น งานโดยรวมของโรงเรีย น จึ งมี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ให้ ผู้ อ้ านวยการส้ านั ก งานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการให้ ผู้ อ้านวยการสถานศึกษาและครูทัง 2 ราย ซึ่งเป็นคู่กรณี
ในโรงเรียนบ้านปากน้า ไปปฏิบัติงานหรือช่วยราชการที่หน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว ตามความเห็น
ของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

๒๕
ระเบียบวาระที่ 4.11

หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ ส้านั กงาน ก.ค.ศ. ได้ แ จ้งการด้ าเนิ น การเกี่ ยวกับ การช่ว ยเหลื อ เยี ยวยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้แจ้งการน้าวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
คัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มาใช้บังคับกับ
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ทราบและถือปฏิบัติ นัน
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี
1. ให้ยกเลิกการด้าเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการน้าวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลื อกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มาใช้บังคับกับต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2. ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยให้ใช้บังคับตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ทังนี คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีมติ
เห็นชอบให้ กศจ. ด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3
ลงวันที่ 7 มกราคม ๒๕62
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

๒๖
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การจัดทา Road Map การยกระดับคุณภาพการศึกษาและกาหนดปฎิญญา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะด้าเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ้าปี พ.ศ. 2562 สู่หน่วยงาน
และสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้เชิงรุกทังระบบ
2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา
3.1 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติแผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ. 2561 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ. 2563) ในคราวประชุมครังที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน
2561 โดยสาระส้าคัญของแผนพัฒนาได้มีการก้าหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม จุดเน้นการจัดการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว
3.2 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะด้าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จึงได้จัดท้าRoadmap การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561- 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิจารณาประกาศปฏิญญาการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจึงหวัดเพชรบูรณ์
เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561- 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
และพิจารณาประกาศปฏิญญาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในคราวประชุมครังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์พิจารณา
6. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2561- 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศปฏิญญาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
7. มติที่ประชุม : เห็นชอบการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561- 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ และการ
ประกาศปฏิญญาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่เสนอ

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6.๑ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะช้านาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ต่าง ๆ เสนอ จ้านวนทังสิน 9 ราย ดังนี
๑.๑ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จ้านวน 5 ราย
๑.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
จ้านวน 2 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จ้านวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
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 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา 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.
เขตพืนที่การศึกษา ตังคณะกรรมการประเมิน 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 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานันที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่้ากว่าวิทยฐานะครูช้านาญการและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
โดยให้ตังคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
3.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ก้าหนด ให้ผู้ขอมี
วิทยฐานะครูช้านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี
๓.๓.๑ ด้ารงต้าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส้าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี ส้าหรับผูม้ ีวุฒิ
ปริญญาโท และ ๒ ปี ส้าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันที่ยื่นค้าขอหรือด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

๒๘
๓.๓.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่้ากว่าภาระงานขันต่้าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก้าหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๓.๓.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน 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
ทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครัง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูช้านาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ได้รับค้าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครังหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสินสุด”
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านั กงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 3 และส้ านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง 9 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด จึงขออนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 9 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส้ านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการด้ าเนิ น งานของส้ านั กงานเขตพื นที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณากลั่นกรองการตั งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ้านวน 9 ราย

๒๙
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์
และผ่านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูช้านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ,2 และ 3) จ้านวน 9 ราย ดังนี
1. นางสาวนภา
เจียมภูเขียว ครู รร.บ้านทุ่งหินปูน
2. นางมัณฑนา
คงขุนทด
ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์
3. นางมณฑิรา
อังน้อย
ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์
4. นางสราภรณ์
แดงอาจ
ครู รร.บ้านดงลาน
5. นางลลิตา
สุวรรณคาม ครู รร.บ้านน้าลัด
6. นางบุษราพร
ลาภคุณ
ครู รร.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
7. นางสาวธนภรณ์
เชือเพ็ง
ครู รร.บ้านซับตะแบก
8. นายพรมงคล
กงยนต์
ครู รร.นาเฉลียงพิทยาคม
9. นางสาวทัดดาว
สิริวงค์
ครู รร.หล่มสักวิทยาคม

๓๐
ระเบียบวาระที่ 6.๒

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

1. คาขอ
ด้วยส้ านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เสนอขออนุ มัติ ผ ลการประเมิน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะช้านาญการ ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ จ้านวนทังสิน
16 ราย ดังนี
๑.๑ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จ้านวน 6 ราย
๑.๒ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 10 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 การแต่งตังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึน
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
ทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทัง 3 คน
เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
กรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครัง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูช้านาญการ ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาได้รับ
ค้าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครังหลังสุด
7. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผลการ
ประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสินสุด”

๓๑
3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ได้ยื่นค้าขอ
รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะช้านาญการ และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค้าขอและเอกสาร
หลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด้าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ดังนี
๓.๒.๑ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน 6 ราย
๓.๒.๒ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 10 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ทัง 16 ราย เป็นผู้ มีคุณ สมบั ติ
ครบถ้วน ได้รับเงินเดือนไม่ต่้ากว่าขันต่้าของอันดับ คศ.๒ และมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.ก้าหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และอนุมัติให้มีวิทยฐานะช้านาญการ ได้ ทัง 16
ราย ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส้านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านั กงานเขตพืนที่ การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
สมควรให้ น้ า เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการและให้แต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช้านาญการ ของส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 16 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้
แต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช้านาญการ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่ ประการใด

๓๒
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มวี ิทยฐานะครูช้านาญการ
(ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) จ้านวน 16 ราย ดังนี
1. นายธนวัฒน์ บุญทิพย์เจริญ
ครู รร.บ้านบง
2. นางสุดารัตน์ ล้ออุทัย
ครู รร.บ้านโตก
3. นางสาวปัญญภา อุ่นแก้ว
ครู รร.บ้านวังรวก
4. นางเอือมพร ฝ่ายอากาศ
ครู รร.บ้านวังชะนาง
5. นางสาวอรอุมา บุญไทย
ครู รร.บ้านท่ากกตาล
6. นางสาวสุภาพรรณ บัวเขียว
ครู รร.บ้านโคกยาว
7. นางกัญญาธร ยมยิ่ง
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
8. นางสาวสาริตา วิทยา
ครู รร.ศรีเทพประชาสรรค์
9. นางสาวพิกุล ขวัญสูตร
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
10. นางสาวศิริวรรณ คงเวิน
ครู รร.ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์
11. นางสาววีรนุช หล้าน้อย
ครู รร.ซับบอนวิทยาคม
12. นางสาวสิริญญา เบียสองดวง
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
13. นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองค้า
ครู รร.ศรีมงคลวิทยาคม
14. นางสาวสุพัตรา ชลไพร
ครู รร.นาสนุ่นวิทยาคม
15. นายเชิดศักดิ์ ศรีเมือง
ครู รร.หล่มสักวิทยาคม
16. นางสาวจิรวรรณ แสนทน
ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๓๓
ระเบียบวาระที่ 6.๓

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

1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติคณะตังกรรมการประเมินข้าราชการครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะช้านาญการพิ เศษ ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ ความสามารถ ตามที่ ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาต่ า ง ๆ เสนอ
รวมทังสิน 7 ราย ดังนี
๑.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จ้านวน 1 ราย
๑.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จ้านวน 3 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จ้านวน 3 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 หรือด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค้าขอ
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่้ากว่าภาระงานขันต่้าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก้าหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค้าขอ
ฯลฯ
2. ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
2.1 ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อ้านวยการช้านาญการ หรือ
ด้ารงต้าแหน่งอื่น 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

๓๔
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษา ตังคณะกรรมการ จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสถานศึกษานันที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ้านวน 1 คน และ
ข้ า ราชการครู น อกสถานศึ ก ษานั น ที่ มี วิ ท ยฐานะไม่ ต่้ า กว่ า วิ ท ยฐานะช้ า นาญการพิ เศษ และเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน จ้านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ
โดยให้ตังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดทุกราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง 7 ราย เป็นผู้ มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด จึงขออนุมัติตังคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวนทังสิน 7 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ์ พิจารณาอนุมัติตังคณะกรรมการประเมิ น
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต
3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จ้านวนทังสิน 7 ราย
ก่อนน้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตังคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของ
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๓๕
8. มติที่ประชุม : อนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) จ้านวน 7 ราย ดังนี
1. นางกรรณิกา
เพชรไชโย
ครู รร.บ้าน กม.28
2. นางกันยารัตน์
รอดทิม
ครู รร.วัดเขาเจริญธรรม
3. น.ส.ศิริพร
ก้ามาทอง
ครู รร.บ้านโคกปรือ
4. น.ส.สวงสุดา
แก้วแพง
ผอ. รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
5. น.ส.รัตนา
ศุขกลิ่น
ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
6. พลฯสุริยัน
จันเกิน
รอง ผอ. รร.นาเฉลียงพิทยาคม
7. น.ส.อารีรัตน์
ชูรวง
รอง ผอ. รร.หนองไผ่

๓๖
ระเบียบวาระที่ 6.๔

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทังสิน 29 ราย
ดังนี
๑.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จ้านวน 15 ราย
๑.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จ้านวน 12 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จ้านวน 2 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
ข้อ ๘ (๑) อ้านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าหนดให้
เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษา
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
ทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70”
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553เรื่อง
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค้าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช้านาญการพิเศษ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวนทังสิน 29 ราย
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ได้ตังกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้ประเมินทัง 2 ด้าน
เรียบร้อยแล้ว
3.3 ส้ านั กงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1, เขต 3 และส้ านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ผ่ านการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จาก
คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด

๓๗
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง 29 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ส่งผลการปฏิบัติงาน
(ด้ านที่ ๓) พร้ อ มทั งผลการประเมิ น ด้ านที่ ๑ และด้ านที่ ๒ และความเห็ น ของคณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ ๑
ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ในสาขานัน ๆ พิจารณาต่อไป
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 1
และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และ
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวนทังสิน 29 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ านการตรวจสอบของ
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ จ้านวน 29 ราย ดังนี
1. นางจินตนา มาณี
ครู รร.บ้านหนองกลอย
2. นางสาววิณารัตน์ บุญเรือง
ครู รร.บ้านชอนไพร
3. นายอนิรุทธิ์ มาจันตะ
ครู รร.บ้านซับเปิบ
4. นางสาวอริตดา มั่นเหมาะ
ครู รร.บ้านคลองปลาหมอ
5. นางประเทือง ผันนภานุกุล
ครู รร.บ้านปากน้า
6. นางสาวสุนิศา ดีมาก
ครู รร.บ้านวังโค้ง
7. นางสาวปิลันธนา แสงทอง
ครู รร.บ้านโตก
8. นายสยาม เทียนสีม่วง
ครู รร.บ้านหนองใหญ่
9. นางกฤษลดา อินผล
ครู รร.เมืองเพชรบูรณ์
10. นางวันวสันต์ ดาโรจน์
ครู รร.บ้านหนองแหวน
11. นางสาวเพ็ญนภา ผิวอ่อน
ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ
12. นายนรินทร์ เรืองน้อย
ครู รร.ตาดหมอกวิทยา
13. นางสาวดารัชลิต จิตสุภา
ครู รร.บ้านโนนตูม
14. นางสาวสุจินันท์ จีรพงษ์อุดม
ครู รร.อนุบาลชนแดน

๓๘
15. นางวันเพ็ญ สีมา
16. นางฐิตานันท์ จั่นงาม
17. นางสาวเพียงใจ รองศักดิ์
18. นางศิริพร ศรีสมุทรนาค
19. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
20. นายประธาน ยศรุ่งเรือง
21. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์
22. นางสาววิสุทธา สวนเศรษฐ
23. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์
24. นายศมากร เกดา
25. นางสมหมาย แพงวาปี
26. ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ บัวทอง
27. นางวิลาวัลย์ พันโสดา
28. นายชาญณรงค์ อินอิว
29. นางสุกัญญา ชูอินทร์

ครู รร.บ้านเนินสง่า
ครู รร. บ้านสระประดู่
ครู รร.บ้านโคกปรือ
ครู รร.บ้านสระประดู่
ครู รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ครู รร.บ้านเข็มทอง
ครู รร.บ้านพุขาม
ครู รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ผอ. รร.บ้านแควป่าสัก
ผอ. รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ผอ. รร.บ้านห้วยทราย
ผอ. รร.บ้านน้าอ้อม
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.40
ครู รร.เมืองราดวิทยาคม

๓๙
ระเบียบวาระที่ 6.๕

ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตังคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินข้าราชการ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา เพื่ อ เลื่ อนเป็ น วิ ท ยฐานะช้ านาญการพิ เศษ ด้ านที่ 3 ด้ านผลการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ตามที่ส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาต่าง ๆ เสนอ รวมทังสิน 30 ราย ดังนี
๑.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จ้านวน 16 ราย
๑.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จ้านวน 12 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
จ้านวน 2 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.5 หลักเกณฑ์การตังคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/3466 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานส้าหรับวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ
2.5.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม)
ตังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
2.5.2 จ้านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจ้านวนค้าขอรับการประเมิน โดยก้าหนดให้มีจ้านวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี
ค้าขอแต่ละสาขา
(ราย)
1 - 10

11-50
ตังแต่ 51 ขึนไป

จ้านวนกรรมการ/1 คณะ

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ

6 คน

ให้ตังผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จ้านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พืนที่การศึกษา ของผู้ขอ จ้านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ้านวน 2 คน
ให้ตังผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จ้านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พืนที่การศึกษา ของผู้ขอ จ้านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ้านวน 3 คน

9 คน
9 คน (ตังได้สาขาละ 2
คณะ)

๔๐
ในการประเมินค้าขอ 1 ราย ก้าหนดให้มีกรรมการประเมินจ้านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด
2.5.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทังนอกและในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึนไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะประเมิน และ
ต้องมีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่้ากว่าช้านาญการพิเศษ หรือเคยเป็นข้าราชการครูที่รับ
เงินเดือนไม่ต่้ากว่าระดับ 8
2.5.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก้าหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้/สาขาใด
มีจ้านวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตังเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ก้าหนดในข้อ 2.4.2
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) ด้าเนินการตังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี
1) การตังคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ้านวน 6 คน/1 คณะ
กรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตัง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดไว้ คือ จ้านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตัง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตังผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพืนที่
การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตังได้เพียงพอให้ตังผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2) การตังคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ้านวน 9 คน/1 คณะ
กรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตัง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดไว้ คือ จ้านวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตัง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตังผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพืนที่
การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ทัง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างเขตพืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตังได้เพียงพอ ให้ตังผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้
2.5.5 การตังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท้าเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์
(อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามอบหมายเป็น
เลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ของ ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ้านวน 15 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ
ชุดที่ 2 เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จ้านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จ้านวน 3 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จ้านวน 1 ราย
3) กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (การศึกษาปฐมวัย)
จ้านวน 3 ราย
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จ้านวน 1 ราย
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5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จ้านวน 4 ราย
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ้านวน 1 ราย
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) จ้านวน 1 ราย
8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จ้านวน 1 ราย
และ มติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ จ้านวน 1 ราย คือ นางนงเยาว์ นามทองดี ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ช้านาญ
การ ให้ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพี่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จ้านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สาขานิเทศการศึกษา
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ของ ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ้านวน 12 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการชุดที่
2 เพี่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จ้านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จ้านวน 2 ราย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จ้านวน 1 ราย
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)
จ้านวน 2 ราย
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี)
จ้านวน 1 ราย
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขางานบ้าน) จ้านวน 1 ราย
6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สาขาลูกเสือ)
จ้านวน 1 ราย
7) สายงานบริหารสถานศึกษา
จ้านวน 4 ราย
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ของ ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 2 ราย และประสงค์ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 เพี่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) จ้านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) สายนิเทศการศึกษา
จ้านวน 1 ราย
2) สาขาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
จ้านวน 1 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านั กงานเขตพื นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้ านักงานเขตพื นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง 30 ราย เป็นผู้มี
คุณสมบัติและเสนอผลงานฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด จึงขออนุมัติตังคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูฯ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส้ านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ ต รวจสอบการด้ าเนิ น งานของส้ านั กงานเขตพื นที่ ก ารศึ กษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณารายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ของส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณ า อนุ มั ติ ตั งคณ ะกรรมการชุ ด ที่ 2
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส้ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติตังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) จ้านวน 30 ราย ดังนี
1. นางจินตนา มาณี
ครู รร.บ้านหนองกลอย
2. นางสาววิณารัตน์ บุญเรือง
ครู รร.บ้านชอนไพร
3. นายอนิรุทธิ์ มาจันตะ
ครู รร.บ้านซับเปิบ
4. นางสาวอริตดา มั่นเหมาะ
ครู รร.บ้านคลองปลาหมอ
5. นางประเทือง ผันนภานุกุล
ครู รร.บ้านปากน้า
6. นางสาวสุนิศา ดีมาก
ครู รร.บ้านวังโค้ง
7. นางสาวปิลันธนา แสงทอง
ครู รร.บ้านโตก
8. นายสยาม เทียนสีม่วง
ครู รร.บ้านหนองใหญ่
9. นางกฤษลดา อินผล
ครู รร.เมืองเพชรบูรณ์
10. นางวันวสันต์ ดาโรจน์
ครู รร.บ้านหนองแหวน
11. นางสาวเพ็ญนภา ผิวอ่อน
ครู รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ
12. นายนรินทร์ เรืองน้อย
ครู รร.ตาดหมอกวิทยา
13. นางสาวดารัชลิต จิตสุภา
ครู รร.บ้านโนนตูม
14. นางสาวสุจินันท์ จีรพงษ์อุดม
ครู รร.อนุบาลชนแดน
15. นางวันเพ็ญ สีมา
ครู รร.บ้านเนินสง่า
16. นางนงเยาว์ นามทองดี
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พช.เขต 1
17. นางฐิตานันท์ จั่นงาม
ครู รร. บ้านสระประดู่
18. นางสาวเพียงใจ รองศักดิ์
ครู รร.บ้านโคกปรือ
19. นางศิริพร ศรีสมุทรนาค
ครู รร.บ้านสระประดู่
20. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
ครู รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
21. นายประธาน ยศรุ่งเรือง
ครู รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
22. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์
ครู รร.บ้านเข็มทอง
23. นางสาววิสุทธา สวนเศรษฐ
ครู รร.บ้านพุขาม
24. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์
ครู รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
25. นายศมากร เกดา
ผอ. รร.บ้านแควป่าสัก
26. นางสมหมาย แพงวาปี
ผอ. รร.บ้านหนองกระทุ่ม
27. ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ บัวทอง
ผอ. รร.บ้านห้วยทราย
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28. นางวิลาวัลย์ พันโสดา
29. นายชาญณรงค์ อินอิว
30. นางสุกัญญา ชูอินทร์

ผอ. รร.บ้านน้าอ้อม
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.40
ครู รร.เมืองราดวิทยาคม
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ระเบียบวาระที่ 6.๖

ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษของส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาต่าง ๆ รวมทังสิน 12 ราย ดังนี
๑.๑ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จ้านวน 5 ราย
๑.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 7 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ค้าสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้กศจ.มีอ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี (1) อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพืนที่การศึกษา และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษา ฯลฯ
ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง”
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 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
เรื่อง การแต่งตังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึน
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.เขตพืนที่การศึกษาเดิม) ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี
3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 65
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3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70
3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่
การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช้านาญการ
พิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสินสุดแล้ว จ้านวน 5 ราย อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ้านวน 4 ราย
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ้านวน 1 ราย
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช้านาญการพิเศษที่
คณะกรรมการมีผลการประเมินสินสุดแล้ว จ้านวน 7 ราย อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1 ภายใน
6 เดือน จ้านวน 5 ราย ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 2 ภายใน 3 เดือน จ้านวน 2 ราย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้
ดังนี
1) ให้ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ
จ้านวน 4 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ้านวน 1 ราย
4.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ ดังนี
1) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1 ภายใน 6 เดือน จ้านวน 5 ราย
2) ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 2 ภายใน 3 เดือน จ้านวน 2 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส้ านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ ได้ ตรวจสอบการด้าเนิน งานของส้ านัก งานเขตพื นที่ การศึก ษา
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ด้าเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ ดังนี
5.๑ อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ดังนี
ก. ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จ้านวน 5 ราย ดังนี
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จ้านวน 4 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1
จ้านวน 1 ราย
ข. ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 7 ราย ดังนี
(๑) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1
จ้านวน 5 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 2
จ้านวน 2 ราย
สรุปผลการประเมินปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่าง ๆ
จ้านวน 12 ราย ดังนี
(๑) อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จ้านวน 4 ราย
(2) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1
จ้านวน 6 ราย
(3) อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 2
จ้านวน 2 ราย
5.๒ อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช้านาญการ
เป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ทุกราย
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส้ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม :
๑. อนุมัติผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่างๆ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) จ้านวน 12 ราย ดังนี
- อนุมัติให้ผ่านการประเมิน
จ้านวน 4 ราย
1) นางรัตนา บุญเรือง
ครู รร.บ้านห้วยน้าขาว
2) นางวิชุลดา ดิษฐกร
ครู รร.บ้านหลักด่าน
3) น.ส.สุภาพร จันทร์รอด
ครู รร.บ้านหลักด่าน
4) นายครรชิต โสภา
ครู รร.บ้านห้วยน้าขาว
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 1
จ้านวน 6 ราย
1) น.ส.จุฑารัตน์ ทองหมู่
ครู รร.บ้านสงเปลือย
2) นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อย ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
3) นางปราณี เสงี่ยมดี
ครู รร.นาเฉลียงพิทยาคม
4) นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
ครู รร.ดงขุยวิทยาคม
5) นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร
ครู รร.วิทยานุกูลนารี
6) นายเดชา ชัยสิทธิ์
ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม
- อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครังที่ 2
จ้านวน 2 ราย
1) นางศศิธร วงศ์พล
ครู รร.น้าร้อนวิทยาคม
2) นางหนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติ ครู รร.ซับบอนวิทยาคม
๒. อนุมัติให้ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ตามข้อ 1 เลื่อนวิทยฐานะจากวิทยฐานะช้านาญการ
เป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ทุกราย

๔๗
ระเบียบวาระที่ 6.7 ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรูค้ วามสามารถ ตามทีส่ ้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
เสนอ จ้านวน 4 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช้านาญการ ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ และต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ้านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตัง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม)”
“มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทังนี ให้ค้านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช้านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด”
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ฯลฯ
“4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี
4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 75
4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทัง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 75”
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ยื่นค้าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ราย และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
จ้านวน 1 ราย

๔๘
3.2 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตังกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ
ได้ประเมินทัง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผลการ
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ส้าหรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 4 ราย
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของคณะกรรมการชุดที่
1 ส้าหรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 4 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ดเพชรบู รณ์ จะพิ จารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) จ้านวน 4 ราย ดังนี
1. นายเชษฐา
กลิ่นเทศ
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
2. น.ส.นิตยา
น้อยนันท์
ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
3. น.ส.ปรียาภรณ์
ทองมาก
ครู รร.เพชรพิทยาคม
4. นางอาทิตยา
ปัญญา
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เขต 40

๔๙
ระเบียบวาระที่ 6.8

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามทีส่ ้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ จ้านวน 4 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช้านาญการ ต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ และต้าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ้านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตัง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาเดิม)”
“มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทังนี ให้ค้านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช้านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด”
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
วิธีการส้าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ข้อ 3 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่การศึกษา( กศจ.) พิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ก่อนน้าเสนอ ก.ค.ศ. ทังนี ในการกลั่นกรองดังกล่าว อาจตังกรรมการขึนเพื่อช่วยกลัน่ กรองก็ได้
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ยื่นค้าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ราย และศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ จ้านวน 1 ราย
3.2 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตังกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการได้
ประเมินทัง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอขอแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติงานและ ผลงานทางวิชาการ ดังนี
3.3.1. นายเชษฐา กลิ่นเทศ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประกอบด้วย
1) นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.40 เป็นประธานกรรมการ

๕๐
2) นางเรียมศิริ ส้าเภา

ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม.40 เป็นกรรมการ
3) นางสมพร สถิตโกศล
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ
3.3.2. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
ประกอบด้วย
1) นายบ้ารุง ด้วงโต

ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกรรมการ
2) นายวินัย จงใจมั่น
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม.40 เป็นกรรมการ
3) นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง
สพม. 9 เป็นกรรมการ
3.3.3. 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 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ
3.3.4. นางอาทิตยา ปัญญา ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.40 ประกอบด้วย
1) นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.40 เป็นประธานกรรมการ
2) นางปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ
3) นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นกรรมการ
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรน้าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 4 ราย
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 4 ราย

๕๑
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 5 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส้ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ้านวน 4 ราย ดังนี
1. นายเชษฐา
กลิ่นเทศ
ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม
2. น.ส.นิตยา
น้อยนันท์
ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
3. น.ส.ปรียาภรณ์
ทองมาก
ครู รร.เพชรพิทยาคม
4. นางอาทิตยา
ปัญญา
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เขต 40

๕๒
ระเบียบวาระที่ 6.9

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ตามที่
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ นายทวิต ราษี ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2.2 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 นายทวิต ราษี ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ดังนี
นวัตกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
วิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักกล้วยไม้โมเดล
3.2 ให้ อ.ก.ค.ศ.(กศจ.) พิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ก่อนน้าเสนอ ก.ค.ศ. ทังนี
ในการกลั่ น กรองอาจตั งกรรมการเพื่ อช่ ว ยกลั่ น กรองก็ ได้ ส้ านั ก งานศึ กษาธิก ารเพชรบู รณ์ จึงขออนุ มัติ แ ต่ งตั ง
กรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย
1) นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2) นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนหล่ มสักวิทยาคม สั งกัด ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 วิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ
3) นางอนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรพิจารณาเสนอขอ
อนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ราย นายทวิต ราษี ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน ลับ ก่อน
เสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติแต่งตังคณะกรรมการ
กลั่ น กรองผลงานทางวิ ช าการ ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ เสนอขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐาน ะ
ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ราย นายทวิต ราษี ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ

๕๓
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ราย
นายทวิต ราษี ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่าน
การตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ หรือไม่
ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ราย นายทวิต ราษี ต้าแหน่งผู้อ้านวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ตามเสนอ

๕๔
ระเบียบวาระที่ 6.10 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ ว ย ส้ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประสงค์ ข ออนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1 เสนอ จ้ านวน 1 ราย คื อ นายพฤฒสภา แย้ มพราย ผู้ อ้ านวยการโรงเรียนบ้ าน
ยาวี- ห้วยโป่ง
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ค้าสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี (1) อ้านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าการศึกษาชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษา ฯลฯ
ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา มาตรา 53 (3 ) และ(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตัง”
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช้านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การ
แต่งตังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึน
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 เรื่อง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ้าต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558
2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส้าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต้าแหน่ง
2.6 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ที่ ศธ 0206.4/8 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลส้าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกต้าแหน่ง โดย ก.ค.ศ.ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี
3.1.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชันต้นของผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสบผลส้าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ยื่นค้าขอพร้อมทังเอกสารรายงานด้านที่ 1 และด้านที่ 3 ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
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3.1.2 การกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อผ่านการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานด้าเนินการต่อไป
3.1.3 ก.ค.ศ. ตัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อท้าหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ
ขึนไปผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึนไป และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ
และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาค้าร้องคัดค้าน รวมทังด้าเนินการอื่น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
3.1.4 ส้านักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทังข้อมูลเบืองต้นและผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลส้าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของส้านักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาส
ให้มีการคัดค้นผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส้านักงาน ก.ค.ศ.
3.1.5 เมือ่ ไม่มีผู้คัดค้าน ด้าเนินการตังคณะกรรมการประเมิน โดยวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.
ตังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต่้ากว่าเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า
เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินมีหน้าที่อ่าน ตรวจ และประเมินเอกสารวิชาการ และด้าเนิน
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 พร้อมกันและประเมินทุกด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการ
ประเมิน
3.1.6 การแต่งตังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติและ
ผู้ขอรับการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตังแล้ว ให้ผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ไม่ก่อนวันที่ส้านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค้าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตังตามที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
ส้าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่้ากว่าขันต่้าของอันดับ คศ.4 จะแต่งตังได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่้ากว่าขันต่้าของอันดับ คศ.4
ไม่เกิน 1 ขัน
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยื่นค้าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ราย นายพฤฒสภา แย้มพราย ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาได้ส่งเอกสาร
การประกอบการพิจารณาให้ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด้าเนินการต่อไป ตามหนังสือส้านักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
3.3 ส้านักงาน ก.ค.ศ. ได้แต่งตังคณะอนุกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส้าเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และด้าเนินการประเมินข้าราชการรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
3.4 ส้านักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วอนุมัติ ทังนีไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่
ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตังตามที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ที่ ศธ 0206.4/8 ลงวันที่ 4
มกราคม 2562
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ได้ ต รวจสอบแล้ ว สมควรเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย
นายพฤฒสภา แย้มพราย เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา มีวิท ยฐานะและเลื่ อนวิท ยฐานะ ตามหนั งสื อส้ านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทังนีไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตังตามที่
ก.ค.ศ.ก้าหนด
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5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติแต่งตังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นายพฤฒสภา แย้มพราย เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทังนีไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งตังตามที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ราย นายพฤฒสภา แย้มพราย เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทังนีไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตังตามที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อ้านวยการ
โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2556 ทังนีไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตังตามที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด
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ระเบียบวาระที่ 6.11

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตังครูผู้ช่วย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ต่างๆ เสนอรวมทังสิน 8 ราย ดังนี
๑.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จ้านวน 2 ราย
๑.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จ้านวน 5 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การก้าหนดต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตังครู
ผู้ช่วยให้ด้ารงต้าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
๒.๕ ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๓.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทังสิน 2 ราย
เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตังแต่วันที่
5 มกราคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครัง)
ครบก้าหนดตังแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 จ้านวน 2 ราย (รายละเอียดดังแนบ)
๓.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทังสิน 5 ราย
เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตังแต่วันที่
5 มกราคม 2560 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครัง)
ครบก้าหนดตังแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 จ้านวน 5 ราย
๓.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รวมทังสิน 1 ราย
เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตังแต่วันที่
25 ตุลาคม 2559 โดยได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครัง)
ครบก้าหนดตังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จ้านวน 1 ราย
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3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี
3.4.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในต้าแหน่งครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต้าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งครู
3.4.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
แต่งตังคณะกรรมการจ้านวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจ้านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งด้ารงต้าแหน่งครูที่ผู้อ้านวยการสถานศึกษาแต่งตังให้ท้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มด้าเนินการ ดังนี
1) ก.ค.ศ.ก้าหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครัง ดังนี
ครังที่ 1 – 4 แต่ละครังต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50
ครังที่ 5 – 8 แต่ละครังต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
และในการประเมินแต่ละครัง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอ้านาจ
ตามมาตรา 53 ทราบ
2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เสนอต่อผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 เพื่อพิจารณาต่อไป
3.4.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสินสุดตามปีปฏิทิน
3.4.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป
และเมื่อผ่านการประเมินทุกครังจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นันรับราชการต่อไปก็ให้
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ้านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตังครูผู้ช่วยผู้นันให้ด้ารงต้าแหน่งครู แล้วให้แจ้งผู้นันทราบ
3.5 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค้าปรึกษา แนะน้า รวมทังประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด
3.6 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถานศึกษารายงาน
แล้ว ปรากฏว่าผ่านการประเมินฯ ครบทัง 8 ครัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด
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4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยม ศึกษา เขต 40 ตรวจสอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่สถานศึกษารายงานแล้ว
ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินฯ ทัง ๘ ครัง โดยครังที่ ๑-๔ แต่ละครังมีผลการ
ประเมิน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ และครังที่ ๕-๘ แต่ละครังมีผลการประเมิน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึง่ เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด สมควรแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ้านวน 8 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ้านวน 8 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ของคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่ วย ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
คศ.1 ตามข้อ 5 โดยผ่ านการกลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่
การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตผิ ลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของคณะกรรมการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย
ให้ด้ารงต้าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จ้านวน 8 ราย ดังนี
1. นางสาววรัญญา ค้ามิ่ง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านทับเบิกร่วมใจ
2. นายธนาธิป แสงพรม
ครูผู้ช่วย รร.บ้านห้วยหญ้าเครือ
3. นายชวิน พรหมเสน
ครูผู้ช่วย รร.บ้านแก่งหินปูน
4. นางยุภาพร ภูบ้านหมอ
ครูผู้ช่วย รร.บ้านรวมทรัพย์
5. นางสาวธัญญรัตน์ หอมดอก
ครูผู้ช่วย รร.บ้านซับน้อย
6. นายปริญญา ปริยะ
ครูผู้ช่วย รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
7. นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง
ครูผู้ช่วย รร.บ้านโคกเจริญ
8. นายทรงพล นวลพุ่ม
ครูผู้ช่วย รร.วิทยานุกูลนารี

๖๐
ระเบียบวาระที่ 6.12

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอความเห็ นชอบแต่งตังคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส้าหรับท้าหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่างๆ เสนอ รวมทังสิน 143 ราย ดังนี
๑.๑ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
จ้านวน 2 ราย
๑.๒ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จ้านวน 7 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จ้านวน 104 ราย
๑.4 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จ้านวน 30 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา ๒๓ (๒) มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ส้ านั กงานเขตพื นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต ๑ มี ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ้านวน 2 ราย (รายละเอียดดังแนบ)
๓.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ้านวน 7 ราย (รายละเอียดดังแนบ)
๓.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ้านวน 104 ราย (รายละเอียดดังแนบ)
๓.4 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ตอ้ งได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ้านวน 30 ราย (รายละเอียดดังแนบ)
3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือส้านักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สรุปดังนี
“หลักเกณฑ์
ฯลฯ
3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด้าเนินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส้าหรับ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสอง
ปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งครู
กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอด ลาป่วยซึ่งจ้าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ

๖๑
พัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นันต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจ้านวนวันลา
ที่เกินให้ครบสองปี
4. ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก้าหนดแนบท้ายหลัก
เกณฑ์นี เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ดังต่อไปนี
4.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารจัดการชันเรียน ตามมาตรฐานต้าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
4.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
5. ให้ผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 แต่งตังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จ้านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล้าดับ ดังนี
5.1 ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 ผู้ด้ารงต้าแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ทังนี ให้คณะกรรมการท้าหน้าที่พี่เลียง โดยให้ค้าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน้า การ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต้าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
กรณีไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตัง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตังจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
“วิธีการ
ฯลฯ
2. การตังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5
ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี
2.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดเขตพืนที่การศึกษา ด้าเนินการดังนี
2.1.2 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด้ารงต้าแหน่งครูในสถานศึกษานันไปยัง
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา แล้วให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าว ไปยังส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อด้าเนินการต่อไป
2.1.2 ให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ฯลฯ
3.6 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบการตังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่สถาน
ศึกษารายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด

๖๒
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านั กงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต 2, เขต 3 และส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตรวจสอบการตังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ มที่สถานศึกษา
รายงานแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด สมควรแต่งตังให้ประเมินความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย จ้านวน 143 ราย
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ส้านั กงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑, เขต 2, เขต 3 และ
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ้านวน 143 ราย
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็ นชอบแต่งตังคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม
ข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว
ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย จ้านวน 143 ราย ดังนี
1. นางสาววนิดา ปิยา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
2. นางสาวธัชวิภา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
3. นายพงษ์พัฒน์ ไตรโยธี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสงเปลือย
4. นางสาวจันทณี แซ่ย่าง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาดกลอย
5. นางสาวอารีย์ สนสาย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้าพุ
6. นางสาววรรณิสา สมหวัง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสงเปลือย
7. นายพีรพงศ์ เพชรกันหา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ ฯ
8. นางสาวมยุรี สีสอนการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านน้าดุกเหนือ
9. นางสาวศิริพร แสงอ่อน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านส้มเลา
10. นางสาววนิดา พรมเขียว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินถาวร
11. นางสาวสุวรรณา นาดี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
12. นางสาวชไมพร ทิศหน่อ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าด้วง
13. นางสาวชญานิษฐ์ ค้าขาว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าแดง
14. นางสาวจีราพร อินทร์จันทร์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
15. นางสาวอัจฉรา กองเตย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
16. นางสาวชมัยพร เจริญชีพ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินถาวร

๖๓
17. นางสาวศิรินันท์ เรือนติ๊บ
18. นางสาวเพชรรัตน์ โนนไทย
19. นางสาวสุปราณี ทองชุ่ม
20. นางสาวทิพย์อักษร คลังสิน
21. นายจิรทีปต์ มาลาด
22. นางสาววรรณนิศา ชิดทะวงค์
23. นางสาวรับพร กรมกอง
24. นายณัฐพล แวงดา
25. นางสาววนิดา บุญนาค
26. นางสาวกัญญารัตน์ ผลสว่าง
27. นางสาวเนาวรัตน์ มหาทรัพย์
28. นางสาวศิริกุล บุตรศรี
29. นายอดิศร อ่อนพิมพ์
30. นางเพียรเพ็ญ เสิกภูเขียว
31. นางสาวสุภาวดี อรนันต์
32. นางสาวยุวดา อินโสภา
33. นางสาวแพรวพราว เฮืองบุญศรี
34. นางสาวลลิตา ผาดจันทร์
35. นางสาวเกศริน อินโสม
36. นางสาววิจิตรา สถาพร
37. นางสาววรินทร กุลจันทร์ศรี
38. นางสาวศิริพร ชื่นใจ
39. นางสาวชฎารัตน์ วงษ์ละคร
40. นางสาวดวงกมล ค้ามะโฮง
41. นางสาวสุนทรี สอยสวรรค์
42. นางสาวศิราณี เนตรแก้ว
43. นางสาววิภารัตน์ สนุ่นดี
44. นางสาวจิตสุภัค โตโส
45. นางสาวรสสุคนธ์ คนงาม
46. นางสาวธนัฐชา ปันติ
47. นางสาวสุธสิ า แก่นไทย
48. นางสาวอรวรรณยา ล่ามแขก
49. นางสาวจินตนา วางพรม
50. นางสาวรัตนาพร หอมสูงเนิน
51. นางสาวจันทกานต์ แมขุนทด
52. นางสาวศิริพันธุ์ เตชิตธนวรรธน์
53. นางสาวณิชกานต์ พันธ์แก้ว
54. นางสาวลลิตา ผดุงฤกษ์
55. นางสาวรัชฎาภร จุลอักษร
56. นางสาวสุนิษา บุดสีสาย

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านรังย้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยตลาด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแจง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังไผ่
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสามัคคี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับตะแบก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังขาม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกกรวด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปากตก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านรังย้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาพลวง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงชุม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาวังแหน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาพลวง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านล้าตาเณร
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงชุม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก้าแพง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังใหญ่
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา

๖๔
57. นางสาวกฤชพร สินพรม
58. นางปภัสสร ขมินเขียว
59. นายเอกชัย เทพดวง
60. นางสาวมนันยา เบญพาด
61. นางสาวสุรีพรรณ ค้าลือ
62. นางสาวนุชรินทร์ หินทอง
63. นางสาวปนัดดา อุดมสิทธิ์
64. นางสาวเอมจิตต์ ชูศรีนาค
65. นายพีรวิชญ์ มหายศ
66. นางสาววิชยา พุทธสอน
67. นายณัฐ มีแสง
68. นางสาวณัฐพัชร์ โสภาพันธุ์
69. นางสาวอังศณา ราศี
70. นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะตุ้ย
71. นายพิชชัยยุทธ เสือไว
72. นางสาวณัฐธิดา นินหว่าง
73. นางสาวกัลยาณี ทองอยู่
74. นางสาวจิดาภา แก้วลุง
75. นายภูเบศ ศรีพานิช
76. นายสมพงษ์ ช้านาญพล
77. นางสาวนิภาพร เพชรอ้าไพ
78. นางสาวอรอุมา บุญหล้า
79. นางสาวนัชชา ขุนชัย
80. นางสาวณัฐชานันท์ ภักดี
81. นางสาวจตุพร บุญรอด
82. นายนิกร กระโปรงทอง
83. นางสาวรัญชนา สมงาม
84. นางสาวจารุวรรณ ค้าพิมูล
85. นางสาวกัญญารัตน์ วรกรรมพล
86. นายจริภัทร ทองอร่าม
87. นางสาวมินตรา วงศ์ค้าราช
88. นายภานุพงษ์ ด้วงค้าจันทร์
89. นางสาวสุภาวดี จันทร์ป๊อก
90. นางสาวน้าฝน สุขนันท์
91. นางสาวสุวดี ชมพูน
92. นางสาวยุวดา จิโนค้า
93. นางกฤษณา เหมือนหัวหนอง
94. นางสาวศรัญญา แย้มอุบล
95. นางสาวณัฎฐพัชร์ ภวบริสุทธิ์
96. นางสาวจิราภรณ์ พลดงนอก

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแจง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสระกรวด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตีบใต้
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสามัคคี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงชุม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าด้วง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสะแก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสะแก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง - ไผ่ขวาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านราหุล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพรหมยาม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมนบ้านท่าเสา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

๖๕
97. นายกนกพล กันหา
98. นางสาวชนิสรา ปานสี
99. นางสาวแสงอรุณ ค้าส้อม
100. นายธีรภัทร สมบูรณ์
101. นางสาวกุลนิภา จันทขัน
102. นายจาตุรงค์ ตุลสุข
103. นายพรพรม พันธุ์นายม
104. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย
105. นางสาวธิชาภา ขวัญเพ็ง
106. นางสาวชนิดา อินทร์พูล
107. นางสาวจารุวรรณ บุตรรินทร์
108. นางสาววราพร ค้าวิเศษ
109. นางสาวณัฐฐาพร มะจันลา
110. นางสาววารุรี ทองปลิว
111. นางสาวปรียาภรณ์ กลิ่นหอม
112. นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
113. นางสาวชนาพร ดอยลลอม
114. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด
115. นางสุภัสสร กันโรคา
116. นางสาวมนสิชา สิทธิยศ
117. นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี
118. นางสาวพรยมล บุญจันทร์
119. นางสาวฐิติยา พิมนาค
120. นายประมวล เทพพิทักษ์
121. นายพัชลักษณ์ เพชรน่าชม
122. นายปรีชา วังคีรี
123. นางสาวนภาพร จันทร์บุตร
124. นางสาววรันธร ทองหม่อม
125. นางสาวจันทิมา แก่นชา
126. นางสาวชรินรัตน์ ด้วงธรรม
127. นายธิชนัฐ พลังสันติกุล
128. นางสาวกิ่งกาญจน์ เพชรวารี
129. นางสาววิมลวรรณ บุญฤทธิ์
130. นายกิติพันธ์ จันทรา
131. นางสาวพิชชาภา ชื่นสี
132. นางสาวอารยา สาระวัน
133. นางสาวอัจฉรา ว่างทุกข์
134. นางสาววริชา ประทีปวัชรวงศ์
135. นายพงษ์อนันต์ นพมาก
136. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านราหุล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองบง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจัดสรร
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

๖๖
137. นายฐานันดร ชัยประเสริฐศิริ
138. นางสาวกาญจนา ค้าพา
139. นายสุขวิทย์ โตไกรลักษณ์
140. นายภาณุวัฒน์ บุญเทียน
141. นายสุเมธ กิ่งแก้ว
142. นางสาวพรรณนภา ประดับเชือ
143. นายจักกฤษ สมศักดิ์ดี

ครูผู้ช่วย โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเพชรละครวิทยา

๖๗
ระเบียบวาระที่ 6.13

ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามทีส่ ้านักงานเขตพืนที่การศึกษาต่างๆ เสนอ รวมทังสิน 4 ราย ดังนี
๑.๑ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
จ้านวน 2 ราย
๑.๒ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
จ้านวน 1 ราย
๑.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จ้านวน 1 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.3 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและ
แต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
2.4 หนังสือส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/18991
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ด้วยส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งมติ อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในคราวประชุมครังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้รับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารง
ต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูที่ผ่าน
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 2 ราย ดังนี
1) นางสุภัค จันทสุข ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางลาด
2) นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 1 ราย คือ นายวรัทพงศ์
อมรรัฐฒสรรค์ ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ 5672 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขัน
44,560 บาท โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) อ้าเภอเขาค้อ (สังกัดเดิมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1)
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้าราชการครูที่ผ่าน
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 1 ราย คือ

๖๘
นางสาวปิ่นแก้ว ยังค้ามั่น ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ขัน 33,850 บาท
โรงเรียนบ้านวังน้อย
3.4 หนังสือส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/18991
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 แจ้งให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ไปบรรจุและ
แต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม
ขอมติอนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ และหนังสือยินยอมให้โอนของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานตันสังกัดเดิม ลงนามโดยผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและแต่งตังรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 ได้ตรวจสอบแล้ว
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 4 ราย
เพื่อส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 จะได้จัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาไปยังส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ต่อไป
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติให้โอนข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึกษา ที่ ผ่ านการคัดเลื อกเพื่ อ บรรจุแ ละแต่งตั งให้ ด้ ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สั งกัด ส้ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 4 ราย เพื่อส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และ
เขต 3 จะได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ผ่ านการคัดเลื อกเพื่อบรรจุและแต่ งตังให้ ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สั งกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
จ้านวน 4 ราย ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง
ให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 4 ราย ดังนี
1. นางสุภัค จันทสุข ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางลาด
2. นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านถ้าแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)
3. นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์ ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล
เขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) อ้าเภอเขาค้อ (สังกัดเดิมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1)
4. นางสาวปิ่นแก้ว ยังค้ามั่น ต้าแหน่งครู วิทยฐานะครูช้านาญการ โรงเรียนบ้านวังน้อย

๖๙
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ขออนุมัติ เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณี ตาแหน่งว่าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็น
ต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ตามทีส่ ้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ จ้านวน 1 อัตรา
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การปรับปรุงการก้าหนดต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ด้ ว ยส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 โดยมติ ค ณะกรรมการบริ ห าร
อัตราก้าลัง ในการประชุมครังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่ งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็น
ต้ า แหน่ ง เดิ ม ในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต ราก้ าลั งต่้ ากว่ าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก้ าหนด สั งกั ด ส้ านั ก งาน เขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ้านวน 1 อัตรา
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 3 ได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ควรน้ า เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
ต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ้านวน
1 อัตรา
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้ น้ า เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เกลี่ ย อั ต ราก้ า ลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
ไปก้าหนดเป็น ต้าแหน่ งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด สั งกัดส้านักงาน เขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ้านวน 1 อัตรา
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๗๐
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวั ดเพชรบู รณ์ จะพิ จารณาอนุ มัติ เกลี่ ย อัตราก้าลั งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็น
ต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.
เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติเกลี่ยอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีต้าแหน่งว่าง ในสถานศึกษา
ที่มีอัตราก้าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ไปก้าหนดเป็นต้าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. ก้าหนด จ้านวน 1 ต้าแหน่ง คือ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านซับเดื่อ อ้าเภอหนองไผ่ สพป.พช.3 ไปก้าหนดเป็น
ต้าแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อ้าเภอศรีเทพ สพป.พช.3

๗๑
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ขออนุมัติส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้ว ย ส้ านั กงานศึกษาธิก ารจั งหวัดเพชรบู รณ์ ประสงค์ขออนุ มัติ ส่ งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ไปด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส้ านั กงานเขตพื นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาปทุ ม ธานี เขต 1 ตามที่ ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น
2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขัน 332,510 บาท เกิดวันที่ 23 ธันวาคม
2525 อายุ 36 ปี วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วย
ร้ายแรง เป็นมะเร็งข้อกระดูก ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนในศูนย์มะเร็งกระดูกเฉพาะทางในโรงเพยาบาล
รามาธิบดี/ธรรมศาสตร์ เพื่อสะดวกต่อการรักษาตัว จึงยื่นค้าร้องขอย้ายกรณีพิเศษไปด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
3.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ข้อ ข การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2. การย้ายกรณีพิเศษ
2.1 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เห็นควรอนุมัตสิ ่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น ไปยังส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (ค้าร้องขอย้ายแนบท้าย)
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อ้านวยการช้านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น ไปยังส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

๗๒
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิป ระโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบูรณ์ จะพิ จารณาอนุมั ติ ส่ งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อ้านวยการช้านาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น ไปยังส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณี
พิเศษ ราย นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกจั่น ไปยังส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามเสนอ

๗๓
ระเบียบวาระที่ 6.16

ขออนุมัติส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งครู กรณีพิเศษ ขอย้ายไปต่างจังหวัด ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ นางเสาวณิต ศรีเจริญไพศาล ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
2.กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนั งสื อ ส้ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2559 เรื่ อ ง การแก้ ไข
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารย้ ายข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน
2.2 หนั งสื อ ส้ านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวั นที่ 31 ธั นวาคม 2559 เรื่ อง การแก้ ไข
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารย้ ายข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู
ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด ราย นางเสาวณิต ศรีเจริญไพศาล ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอย้ายไปด้ารง
ต้าแหน่งครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ได้ ต รวจสอบแล้ ว สมควรเสนอคณะกรรมการ
ศึก ษาธิการจังหวัดเพชรบู ร ณ์ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ส่ งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ราย
นางเสาวณิต ศรีเจริญไพศาล ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามค้าร้องขอของตนเอง
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาขออนุมัติส่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางเสาวณิต ศรีเจริญไพศาล ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามค้าร้องขอ
ของตนเอง
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๗๔
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์ จะพิ จารณาอนุมั ติ ส่ งค้าร้อ งขอย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางเสาวณิต ศรีเจริญไพศาล ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามค้าร้องขอของ
ตนเอง โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว
ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตสิ ่งค้าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางเสาวณิต ศรีเจริญไพศาล
ต้าแหน่งครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามค้าร้องขอของตนเอง ตามเสนอ

๗๕
ระเบียบวาระที่ 6.17 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ช่วยราชการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครู ไปช่วยราชการ กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ นางมุกดา จีรัตน์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน
2.กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 69 วรรคสอง ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม วางหลักไว้ว่า “การสั่ งให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
การศึกษาใดเป็นการชั่วคราว ในเขตพืนที่การศึกษาให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการเขตพืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพืนที่การศึกษา”
2.2 หนั งสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3548 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2558 เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ช่วยราชการได้ด้วยเหตุผล
5 ประการ คือ
1) ติดตามคู่สมรถซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว
3) กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต
4) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตราก้าลัง
5) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด้าริ , พระราชประสงค์
2.3 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/10229 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2548 เรื่อง การช่วยราชการกรณีจ้าเป็น 5 กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.4 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/855 ลงวันที่
15 เมษายน 2552 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวยราชการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
นางมุกดา จีรัตน์ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง) ต้าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
อ้าเภอบึงสามพัน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประสงค์ขอช่วยราชการ ดังนี
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.40
2. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.40
3. โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.40
4. โรงเรียนอื่นใดในอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.40
กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้ านั กงานเขตพื นที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 40 ได้ ตรวจสอบแล้ ว สมควรเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุญาตให้ นางมุกดา จีรัตน์ ต้าแหน่ งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอ
บึงสามพัน ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ตามข้อเสนอของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

๗๖
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุ มัติให้ นางมุกดา จีรัตน์ ต้าแหน่ง
ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ตามข้อเสนอของส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกั บ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณี
พิเศษ แต่เห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องมาอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส จึงเห็นสมควรให้ช่วยราชการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ซึ่งมี
อัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด และเห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด เพชรบู ร ณ์ จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ นางมุ ก ดา จีรั ต น์ ต้ าแหน่ งครู
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ตามข้อเสนอของ ส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขต
พืนทีก่ ารศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ นางมุกดา จีรัตน์ ต้าแหน่งครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ้าเภอบึงสามพัน ไปช่วยราชการ
เป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ซึ่งมีอัตราก้าลังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด ตามเสนอ
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ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งที่มีประสบการณ์
ประเภทวิชาการ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งที่มีประสบการณ์
ประเภทวิชาการ ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ นางสาวชมัยพร อ่อนวัน ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ต้าแหน่ง
เลขที่ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
๒. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ค้าสั่ง คสช. ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
“ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอ้านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี (1) อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพืนที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษา ฯลฯ ”
ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
กศจ.เป็นผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง”
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549
เรื่องการแต่งตังหรือเลื่อนและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) “ก.ค.ศ.มีมติให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตังหรือเลื่อนและแต่งตังข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่ ก.พ.ก้าหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการพิจารณาการแต่งตังหรือเลื่อน
และแต่งตังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม และในกรณีที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
ก้าหนดดังกล่าว ก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรมให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่
การศึกษาเดิม)
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต้าแหน่งประเภททั่วไป)
และต้าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต้าแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
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2.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลและ
ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต้าแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เสนอขอส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึนแต่งตังให้ด้ารง
ต้าแหน่งในระดับที่สูงขึน ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ จ้านวน 1 ราย คือ นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
ต้าแหน่งนักทรัพยากร ระดับปฏิบัติการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล วุฒิการศึกษา สม.บ.(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต) ซึ่งด้ารงต้าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
3.2 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตามค้าสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560) ในคราวประชุมครังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตังกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึนให้ด้ารงต้าแหน่งในระดับที่สูงขึน ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ23 กลุ่มบริหารงานบุคคล ราย นางสาวชมัยพร อ่อนวัน ดังนี
1) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2) นายไท พานนนท์
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
กรรมการ
3) นางสาวจ้าลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายมนตรี ช่วยพยุง ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
5) นางสาวสายน้า จูแสน นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้ประชุมพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ
ราย นางสาวชมัยพร อ่อนวัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ
๔. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรน้าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานฯ ของคณะกรรมการประเมิน เพื่อ
เลื่อนและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ให้ด้ารงต้าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ จ้านวน 1 ราย คือ
นางสาวชมัยพร อ่อนวัน ต้าแหน่งเลขที่ อ23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานฯ ของ
คณะกรรมการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ
จ้านวน 1 ราย คือ นางสาวชมัยพร อ่อนวัน ต้าแหน่งเลขที่ อ23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ประเมิน เพื่อเลื่ อนและแต่งตังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ ราย
นางสาวชมัยพร อ่อนวัน ต้าแหน่งเลขที่ อ23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบู รณ์ เขต 1 โดยผ่านการกลั่น กรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านักงานเขตพื นที่
การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน เพื่อเลื่อนและแต่งตังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งที่มีประสบการณ์
ประเภทวิชาการ ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ ราย นางสาวชมัยพร อ่อนวัน ต้าแหน่งเลขที่ อ23
กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6.19

ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งนิติกร ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.
พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ มาด้ารงต้าแหน่งสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย ตามทีส่ ้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ จ้านวน 1 ราย คือ นายพิเชฐ เสน่ห์
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้
ความช้านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส้าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
2.5 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
2.6 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.7 ส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรือ่ ง การจัดกลุ่มต้าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.8 ประกาศส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อ
ด้าเนินการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตร 38 ค.(2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

๘๑
2.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.10 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เรื่อง การก้าหนดกรอบอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
2.11 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 4010
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการก้าหนดกรอบอัตราก้าลัง ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
2.12 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ 04009/6567 เรื่อง หารือการรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
2.13 ค้าสั่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 489/2561 เรื่องการก้าหนดต้าแหน่งและแต่งตัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตามค้าสั่ง คสช.ที่ 19/2560
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) ในคราวประชุมครังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เห็นชอบและอนุมัติ
ให้ด้าเนินการประกาศต้าแหน่งว่าง ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับย้ายรับเปลี่ยน
ต้าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) จ้านวน 4
ต้าแหน่ง หากมีต้าแหน่งว่างหลังจากการพิจารณารับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มอบให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่ง
ว่าง เพื่อรับโอนต่อไป
3.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่าต้าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ 28 และต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ/ช้านาญ
การพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ33 ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง
3.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อ รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี
3.3.1 ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ กรอบอัตราก้าลังเดิม
ต้าแหน่งเลขที่ อ 28 กรอบอัตราก้าลังใหม่ต้าแหน่งเลขที่ อ 26 (กลุ่มบริหารงานบุคคล )
3.3.2 ต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ กรอบอัตราก้าลังเดิม
ต้าแหน่งเลขที่ อ 33 กรอบอัตราก้าลังใหม่ต้าแหน่งเลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับแบบค้าขอโอน เพื่อมาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี
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3.4.1 ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ มีผู้ประสงค์ยื่นค้าขอโอน
จ้านวน 8 ราย ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการสอบถามข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือกเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การ
ลาศึกษาต่อ การถูกด้าเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกด้าเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการ
ถูกด้าเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลายและข้อมูลอื่นๆ และเมื่อได้รับความยินยอมพร้อมข้อมูลดังกล่าวจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยราชการสังกัดเดิมของผู้ขอโอนแล้ว จะน้าเสนอให้ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป
3.4.2 ต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ มีผู้ประสงค์ยื่นค้าขอโอน
จ้านวน 1 ราย คือ นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลกระแสบน จังหวัดระยอง ขอโอนมาด้ารงต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ
3.5 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
“ ข้อ 2 ให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา แต่งตังคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชีวัด ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด
ข้อ 3 ให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา แต่งตังคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาจัด
เรียงล้าดับตามผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวชีวัดจากมากไปหาน้อย และเสนอผู้สมควรได้รับการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด”
3.6 ด้าเนินการแต่งตังคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ประเมินผลงานและจัดท้าค่าคะแนนประเมิน
ตามองค์ประกอบตัวชีวัดฯ ตามค้าสั่งที่ 196/2561 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และด้าเนินการประชุม
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเสนอให้หารือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอโอน
ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) ขอมาด้ารงต้าแหน่ง
นิติกร ระดับช้านาญการ เนื่องจากการด้ารงต้าแหน่งปัจจุบัน ต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น สายงานบริหารท้องถิ่น
ต้าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
3.7 ตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ 04009/6567
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งส้านักงาน ก.ค.ศ. ได้ตอบข้อหารือ ดังนี
3.7.1 มาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้าหนดเป็นต้าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น สายงานบริหารท้องถิ่น ต้าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ตามหนังสือส้านักงาน ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึง่ ต้าแหน่งดังกล่าวไม่จัดอยู่ใน
ต้าแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป ตามที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดตามมาตรฐานการเปรียบเทียบต้าแหน่งฯ ตาม
หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงเป็นกรณีต่างไปจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ดังนัน หากส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผล
ความจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย พร้อมทังให้ส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้ครบสมบูรณ์ด้วย
3.7.2 จากข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ส่งมา พิจารณาได้ว่า นายพิเชฐ เสน่ห์
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 กล่าวคือ
มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ได้รับการบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงานส่วนต้าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลชาก
โดน อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง ในต้าแหน่งนิติกร 3 จากผลการสอบแข่งขัน ทังนี กรณีการรับโอนต้าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช้านาญการขึนไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและหรือผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. ก้าหนด
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3.8 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ประเมินผลงานและจัดท้าค่าคะแนนประเมินตามองค์ประกอบ
ตัวชีวัดฯ ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอโอน ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) ซึ่งผลการพิจารณามติให้ นายพิเชฐ เสน่ห์ มีคุณสมบัติเบืองต้นที่จะรับโอนมาบรรจุ
และแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตามประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ
04009/6567 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
3.9 กรณีการรับโอนต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการขึนไป จะต้องพิจารณาการประเมิน
บุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด้าเนินประกาศ
ตังกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผลการพิจารณา นายพิเชฐ
เสน่ห์ เป็นผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลและหรือผลงาน ซึ่งสามารถน้าไปปรับใช้เกี่ยวกับงานในส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาได้
3.10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด้าเนินตังกรรมการกลั่นกรองและจัดเรียงล้าดับตามผลการประเมินตาม
องค์ประกอบตัวชีวัดฯ ตามค้าสั่งที่ 534/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือก
รับโอนมาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ คือ นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต้าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลกระแสบน จังหวัดระยอง ตาม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความจ้าเป็นจะรับโอนข้าราชการ ราย
นายพิเชฐ เสน่ห์ ให้มาด้ารงต้าแหน่งนิติกรช้านาญการ เนื่องจากเหตุผลความจ้าเป็น ดังนี
4.1 เจ้าหน้าที่นิติกร (กลุ่มกฎหมายและคดี) มีเพียงคนเดียว ไม่เพียงพอกับงานที่มี
4.2 งานทางด้านวินัย และร้องทุกข์ มีจ้านวนมาก
4.3 ได้มีการด้าเนินการประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) แต่ไม่มีผู้ยื่นขอย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง
4.4 ตรวจสอบแล้วไม่มีบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกต้าแหน่งเดียวกันกับ
ต้าแหน่งที่จะรับโอนจึงด้าเนินการประกาศรับโอน
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม
2560 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาดังนี
1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งเลขที่ตามประกาศส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ส้าหรับใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ
และแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามต้าแหน่งเลขที่ตามกรอบ
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อัตราก้าลังใหม่ ตามค้าสั่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ต้าแหน่งนิติกร ระดับช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ จากต้าแหน่งเลขที่ อ 33 เป็นต้าแหน่งเลขที่ อ 28 (กลุ่ม
บริหารงานบุคคล) เพื่อใช้รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงาน
ท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
2. ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลกระแสบน จังหวัดระยอง มาด้ารง
ต้าแหน่งนิติกรช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะรายต่อไป
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณา ดังนี
5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งเลขที่ตามประกาศส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ส้าหรับใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตังให้
ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามต้าแหน่งเลขที่ตามกรอบอัตราก้าลังใหม่
ตามค้าสั่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ต้าแหน่งนิติกร ระดับ
ช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ จากต้าแหน่งเลขที่ อ 33 เป็นต้าแหน่งเลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เพื่อใช้รับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มา
บรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
5.2 ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่งรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลกระแสบน จังหวัดระยอง
มาด้ารงต้าแหน่งนิติกรช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะรายต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส้ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๘๕
8. มติที่ประชุม :
1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งเลขที่ตามประกาศส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ส้าหรับใช้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารง
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามต้าแหน่งเลขที่ตามกรอบอัตราก้าลังใหม่
ตามค้าสั่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 489/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ต้าแหน่งนิติกร ระดับ
ช้านาญการ/ช้านาญการพิเศษ จากต้าแหน่งเลขที่ อ 33 เป็นต้าแหน่งเลขที่ อ 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เพื่อใช้รับ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการอื่น รับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มา
บรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
2. อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นายพิเชฐ เสน่ห์ ต้าแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลกระแสบน จังหวัดระยอง มาด้ารง
ต้าแหน่งนิติกรช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนเป็นการเฉพาะราย

๘๖
ระเบียบวาระที่ 6.20

ขออนุมัติประกาศตาแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
..................................................................................................................................................................
1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนต้าแหน่ง
รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
แต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต้าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3 ตามหนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การ
ย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
๒.4 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต้าแหน่งประเภททั่วไป) และต้าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ต้าแหน่งระดับ ๘ ลงมา
๒.5 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ
2.6 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๒.7 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.8 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 02606.5/ว 4 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
2.9 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยน
ต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ
และแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต้าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี

๘๗
3.1 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ว่างเนื่องจากผู้ด้ารงต้าแหน่งเดิมได้รับการแต่งตัง (ย้าย) ไปด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
3.2 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ว่าง เนื่องจากผู้ด้ารงต้าแหน่งเดิมได้รับการแต่งตัง (ย้าย) ไปด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีต้าแหน่งว่าง 2 ต้าแหน่ง เป็นต้าแหน่งว่าง
ที่มีอัตราเงินเดือน ดังนี 1) ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 25 2)
ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 42 เห็นควรพิจารณาอนุมัตใิ ห้ส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่างเพื่อรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หากมีต้าแหน่งที่เหลือจากการ
รับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วน
ราชการต้นสังกัดต่อไป
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัตใิ ห้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี
5.1) ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 25
5.2) ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 42
หากมีต้าแหน่งที่เหลือจากการรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัดต่อไป
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 5 โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้า นักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด

๘๘
8. มติที่ประชุม : อนุมัตปิ ระกาศต้าแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ดังนี
1. ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 25
2. ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 42
และหากมีต้าแหน่งที่เหลือจากการรับเปลี่ยนต้าแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ อนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอใช้บัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต้นสังกัดต่อไป

๘๙
ระเบียบวาระที่ 6.21

ขออนุมัติใช้ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง ย้าย และรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติใช้ต้าแหน่งว่าง ต้าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) คือ ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 39 ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ
จ้านวน 1 อัตรา
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือน
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต้าแหน่งประเภททั่วไป)
และต้าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะต้าแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เรื่อง การก้าหนดกรอบอัตราก้าลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
2.6 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.7 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เรื่อง การก้าหนดกรอบอัตราก้าลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.8 ประกาศส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
2.9 ประกาศส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุ
และแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๐
2.10 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต้าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.11 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 มี ต้ า แหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา3 8 ค.(2 ) ว่ า ง ที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ น จ้ า น วน 1 ต้ า แหน่ ง คื อ ต้ า แห น่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษ า
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร/ช้ า นาญการ ต้ า แหน่ ง เลขที่ อ 39 ว่ า งเนื่ อ งจาก นางบั ว ผั น มี ท อง ผู้ ด้ า รงต้ า แหน่ ง เดิ ม
ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประสงค์ขอใช้ต้าแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุ แ ละแต่ งตั งให้ ด้ ารงต้ าแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมิ น ตาม
องค์ประกอบ ตัวชีวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ตรวจสอบแล้ว สมควรน้าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัตใิ ห้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต้าแหน่งว่าง ด้าเนินการ
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดย
การประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด หากไม่มี
ผู้ได้รับการคัดเลือก ขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต้าแหน่งว่าง ด้าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด หากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิ น การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๙๑
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ใช้ต้าแหน่งว่าง ด้าเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด หากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกขออนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ใช้ต้าแหน่งว่างด้าเนินการประกาศคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยการประเมินตามองค์ประกอบ
ตัวชีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก้าหนด แลเหากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น จ้านวน
1 ต้าแหน่ง คือ ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 39 ตามเสนอ

๙๒
ระเบียบวาระที่ 6.22 ขอความยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
...................................................................................................................................................................
1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต้าแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน
จ้านวน 2 อัตรา
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.๑ หนังสือ ส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
“ ข้อ 6 “
การเรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ม ารายงานเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั ง ให้ ท้ า หนั ง สื อ เรี ย กตั ว
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โ ดยตรงเป็ น รายบุ ค คลตามล้ า ดั บ ที่ ใ นประกาศขึ นบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตามที่ อ ยู่ ป รากฏ
ในเอกสารการสมัคร โดยก้าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียน
ของไปรษณีย์ต้นทาง
2.๒ หนังสือ ส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารน้ า บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นบั ญ ชี ห นึ่ ง ไปขึ นบั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ในบั ญ ชี อื่ น
ต้าแหน่งครูผู้ช่วย
“ ข้อ ๓ ฯลฯ”
การขอบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และให้ด้าเนินการ ดังนี
๓.๑ กรณีสถานศึกษาในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขันพืนฐาน ให้ กศจ. ด้าเนินการตามล้าดับขันตอน ดังนี
3.1.1 ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ. ที่มีพืนที่ติดต่อกัน
ในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน
๓.1.๒ หาก กศจ. ที่มีพืนที่ติดต่อกันในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพืนที่ติดต่อกันในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคอื่น
๓.1.๓ หาก กศจ. ที่มีพืนที่ติดต่อกันในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคอื่น ไม่มีบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน
๓.1.๔ หาก กศจ. ในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม
คุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้
๓.1.5 หากทุก กศจ. ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตังในส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3.1.6 หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตังในส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง ของส่วนราชการ

๙๓
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ส้ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารส้ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ค วามประสงค์ ข อใช้ บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาจีน จ้านวน 2 อัตรา
3.2 บัญชีสรุปจ้านวนผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ดังนี
ลาดับ
กลุ่มวิชา/ทาง/
ที่
สาขาวิชาเอก
1 ภาษาจีน
รวม

ผู้สอบ
แข่งขันได้
10
10

บรรจุแล้ว

คงเหลือ

2
2

8
8

หมายเหตุ

๔. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.1 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรยินยอมให้ใช้บัญชี
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จ้านวน 2 อัตรา ตามที่ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอใช้บัญชี
4.2 ขออนุ มั ติ เป็ น หลั กการ หากส้ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด อื่ น ขอน้ าบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้
ในบัญชีของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบู รณ์ตรวจสอบแล้วมีต้าแหน่งว่างให้ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. ก้าหนดได้
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๖. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4.1 และ 4.2 โดยผ่านการ
กลั่ น กรองของ อกศจ.เพชรบู รณ์ และผ่ านการตรวจสอบของส้ านั กงานเขตพื นที่การศึกษาแล้ ว ตามที่ ส้ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
๗. มติที่ประชุม :
1. ยินยอมให้ใช้บัญชีกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จ้านวน 2 อัตรา ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย ขอใช้บัญชี
2. อนุมัติเป็นหลักการ หากส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นขอน้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของส้านักงาน
ศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบู รณ์ ไปขึนบั ญชีเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ในบั ญชีอื่น และส้านักงานศึกษาธิ การจังหวัดเพชรบู รณ์
ตรวจสอบแล้วมีต้าแหน่งว่าง ให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดได้

๙๔
ระเบียบวาระที่ 6.23

ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
.......................................................................................................................................................... ......................
1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค .(2) ตามที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
เสนอ จ้านวน 3 ราย
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.2 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต้าแหน่งประเภททั่วไป)
และต้าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะต้าแหน่งระดับ 8 ลงมา
2.3 หนังสือส้านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแตงตังขาราชการพลเรือนสามัญ ใหด้ารงต้าแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
โดยอาศัยความรู ความช้านาญและประสบการณเฉพาะตัว ส้าหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
2.4 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
เรื่อง การจัดกลุ่มต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.5 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานต้าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.6 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่อง การก้าหนดกรอบอัตราก้าลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
2.7 หนังสือส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
2.8 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2.9 ประกาศส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด้ารงต้าแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
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2.10 ประกาศส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ด้ารงต้าแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2.11 ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครังที่ 10/2561 เมื่อวันที่
23 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ใช้ต้าแหน่งว่างรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ต้าแหน่งประเภททั่วไป จ้านวน 3 ต้าแหน่ง และประเภทวิชาการ จ้านวน 9 ต้าแหน่ง กรณีที่ไม่ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ให้ประกาศรับโอนพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด
3.2 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ต้าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
แต่งตังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ให้ด้ารงต้าแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาการ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ตามประกาศ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เมื่อสินสุดการประกาศ รับสมัครแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี
ประเภททั่วไป
1. ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 5
กลุ่มอ้านวยการ
-ไม่มีผู้สมัคร
2. ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 27
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีผู้ยื่นสมัครขอย้าย จ้านวน 1 ราย คือ นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ ต้าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สังกัด สพฐ.
3. ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 41
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ไม่มีผู้สมัคร
ประเภทวิชาการ ต้าแหน่งว่าง จ้านวน 9 ต้าแหน่ง
1. ต้าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 45
(ผู้อ้านวยการหน่วย) หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีผู้สมัคร
2. ต้าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช้านาญการ
ต้าแหน่งเลขที่ อ 46 หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีผู้สมัคร
3. ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 10
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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- ไม่มีผู้สมัคร
4. ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 11
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- ไม่มีผู้สมัคร
5. ต้าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 32
กลุ่มนโยบายและแผน มีผู้สมัครขอโอน จ้านวน 2 ราย ดังนี
(1) นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
(2) นางสาวณัฐรดา อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
6. ต้าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 33
กลุ่มนโยบายและแผน
- ไม่มีผู้สมัคร
7. ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 40 กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
- ไม่มีผู้สมัคร
8. ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 16
(ผู้อ้านวยการกลุ่ม) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีสมัครขอย้าย จ้านวน 1 ราย คือ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 17 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
9. ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 22
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีผู้สมัครขอย้าย จ้านวน 1 ราย นายสมบูรณ์ ผาบัว ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช้านาญการ
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
3.3 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งตาม
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
3.4 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวชีวัดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม
2560 ผูไ้ ด้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามประกาศ จัดเรียงคะแนนผู้ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามต้าแหน่งว่าง ดังนี
(1) ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช้านาญงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 27
ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้ยินยอมให้ย้าย ให้มีผลตังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(2) ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 16 (ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคลช้านาญการพิเศษ
ต้าแหน่งเลขที่ อ 17
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(3) ต้าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช้านาญการ ต้าแหน่งเลขที่ อ 32 ผู้ได้รับ
การคัดเลือก คือ นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ ต้าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ รายนี ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40ได้มีหนังสือไปยังส้านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จะขัดข้องในการให้โอนหรือไม่ ขณะนีอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ด้าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ก้าหนด เห็นควรเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ
ได้รับการพิจารณาย้าย ดังนี
1. รับย้าย นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตังแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
2. ย้าย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 17
ให้ด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 16 (ผู้อ้านวยการกลุ่ม)
3. อนุมัติหลักการรับโอน ราย นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หากส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยินยอมให้โอน ส้าหรับต้าแหน่งว่าง
ที่เหลือจากการประกาศคัดเลือกครังนี ให้ใช้ส้าหรับรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด
ซึ่งเป็นไปตามมติเดิม
5. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรให้น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติย้าย/รับโอน มาด้ารง
ต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค .(2)
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดังนี
1. รับย้าย นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตังแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
2. ย้าย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 17
ให้ด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 16 (ผู้อ้านวยการกลุ่ม)
3. อนุมัติหลักการรับโอน ราย นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หากส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยินยอมให้โอน ส้าหรับต้าแหน่งว่าง
ที่เหลือจากการประกาศคัดเลือกครังนี ให้ใช้ส้าหรับรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นจากต่างสังกัด
ซึ่งเป็นไปตามมติเดิม

๙๘
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตัง การโยกย้าย การด้าเนินการทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ถอนชื่อ นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ
เนื่องจากส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น ต้นสังกัดและเป็นผู้มีอ้านาจอนุญาตให้โอน มีหนังสือแจ้งว่า
อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติให้
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ กรณีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดใดมีอัตราก้าลังไม่ถึง 45 ต้าแหน่ง
หากมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ขอโอนไปรับราชการทางสังกัดอื่น ให้ชะลอเรื่องการให้โอน
ไว้ก่อนและมอบส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ทังนี ตังแต่บัดนี
เป็นต้นไป ซึ่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน
39 ต้าแหน่ง การขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว จึงเป็นไป
ตามมติ อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว และเห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้าย/รับโอน มาด้ารงต้าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยผ่านการกลั่นกรองของ
อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด ดังนี
1. รับย้าย นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2. ย้าย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 17
ให้ด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 16 (ผู้อ้านวยการกลุ่ม)
3. ให้ ถอนชื่อ ราย นางสาวกนกวรรณ สิท ธิช าติ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการส้ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัดและเป็นผู้มีอ้านาจอนุญาต
ให้โอน มีหนังสือแจ้งว่า อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2561 มีมติให้ส้ านั กงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ กรณีส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดใดมี
อัตราก้าลังไม่ถึง 45 ต้าแหน่ง หากมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ขอโอนไปรับราชการทางสังกัด
อื่น ให้ชะลอเรื่องการให้โอนไว้ก่อนและมอบส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบ
โดยทั่วกัน ทังนี ตังแต่บัดนี เป็น ต้นไป ซึ่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มี อัตราก้าลั งข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา จ้านวน 39 ต้าแหน่ง การขอโอนไปรับราชการสั งกัดอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายดังกล่าว จึงเป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว
8. มติที่ประชุม :
1. อนุมัตริ ับย้าย นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน มาด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้าแหน่งเลขที่ อ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2. อนุมัตยิ ้าย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 17
ให้ด้ารงต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งเลขที่ อ 16 (ผู้อ้านวยการกลุ่ม)

๙๙
3. ให้ถอนชื่อ ราย นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัดและเป็นผู้มีอ้านาจอนุญาตให้โอน
มีหนังสือแจ้งว่า อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2561 มีมติให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ กรณีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดใดมีอัตราก้าลังไม่ถึง
45 ต้าแหน่ง หากมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ขอโอนไปรับราชการทางสังกัดอื่น ให้ชะลอเรื่อง
การให้โอนไว้ก่อน ซึ่งส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ้านวน 39 ต้าแหน่ง การขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว
จึงเป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐๐
ระเบียบวาระที่ 6.24

อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ประจาปี ๒๕62 ไปต่างจังหวัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้าแหน่งครู ตามค้าร้องขอย้ายของตนเอง ประจ้าปี 2562 ไปต่างจังหวัด
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙)
2 .2 ห นั งสื อ ส้ านั ก งาน ก .ค .ศ . ที่ ศ ธ ๐ ๒ ๐ ๖ .๔ /ว ๒ ๔ ล งวั น ที่ ๒ ๘ ธั น ว าค ม ๒ ๕ ๕ ๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
2 .3 ห นั งสื อ ส้ านั ก งาน ก .ค .ศ . ที่ ศ ธ ๐ ๒ ๐ ๖ .๔ /ว ๕ ล งวั น ที่ ๑ ๐ มิ ถุ น าย น ๒ ๕ ๕ ๙
เรื่อง การแก้ไขหลั กเกณฑ์ และวิธีการย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู สั งกัดส้ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2.4 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645 ลงวันที่ 29
ธั น ว า ค ม 2 5 5 9 เรื่ อ ง ก า ร ย้ า ย 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 ต้ า แ ห น่ ง ค รู
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2.5 ค้ า สั่ ง หั ว หน้ า คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ส้านั กงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่ง ครู ตามค้าร้องขอย้ายของตนเอง ประจ้าปี 2562 ไปต่างจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. ก้าหนด ตามก้าหนดปฏิทิ นการด้าเนิ นการย้ายข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ต้ าแหน่งครู สั งกั ด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖2 ดังนี
กรณี ขอย้ ายไปต่ างจั งหวั ด ส้ านั กงานเขตพื นที่ การศึ กษา และส้ านั กบริห ารงานการศึ กษาพิ เศษของ
ผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค้าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมมติ กศจ./
อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปยัง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา และส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่รับย้าย
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ผู้ยนื่ ค้าร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และองค์ประกอบที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานก้าหนด
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
อกศจ.เพชรบู รณ์ เกี่ย วกับ การบรรจุ การแต่ งตัง การโยกย้าย การด้าเนิน การทางวินัย การก้าหนด
วิทยฐานะหรือการก้าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครังที่
๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนด เห็นชอบให้น้าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา

๑๐๑
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ผู้ยนื่ ค้าร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และองค์ประกอบที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานก้าหนด โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของ อกศจ.เพชรบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : อนุมัตหิ ลักการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ผู้ยนื่ ค้าร้องขอย้าย
ไปต่างจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด และองค์ประกอบที่ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานก้าหนด ตามเสนอ

๑๐๒
ระเบียบวาระ ๖.25 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ช่วยปฏิบัติราชการ
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังข้าราชการต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด กรณีแก้ปัญหา
และลดความขัดแย้งในสถานศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาขอ
ด้วย ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครู สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มี
อัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด กรณีแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งในสถานศึกษา จ้านวน 1 ราย
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 69 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก้าหนดว่า ส้าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพืนที่การศึกษา ให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษา
2.2 ค้ า สั่ ง หั ว หน้ า คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
2.3 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ ๐4009/3548 ลงวันที่ 22 มีนาคม
๒๕48 เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครู
2.4 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ ๐4009/10229 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
๒๕48 เรื่อง การช่วยราชการกรณีจ้าเป็น 5 กรณี ตามติคณะรัฐมนตรี ได้แก่
1) กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว
3) กรณีถูกคุมคามต่อชีวิต
4) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตราก้าลัง
5) กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด้าริ,พระราชประสงค์
2.5 หนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ ๐4009/2384 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
๒๕57 เรื่อง ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 ตามที่โรงเรียนบ้านปากน้า และส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รายงานว่าข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครู ราย นางอารีย์ เพียราช ได้ ถูกด้าเนินคดีอาญาในฐานความผิดใช้ให้ ผู้อื่น
กระท้าความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค้าฟ้องและศาลมีค้าสั่ง
รับค้าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว คดีหมายเลขด้าที่ 2085/2561
3.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงข้าราชการครูรายดังกล่าว
4. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาแล้วเพื่อให้การด้าเนินการสอบสวนทางวินยั เป็นไปด้วยความเป็นธรรม
เพื่อแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งในสถานศึกษา จึงเห็นควรให้ข้าราชการครู ราย นางอารีย์ เพียราช ไปช่วยปฏิบัตริ าชการ
ในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด ได้แก่ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีจ้านวน
นักเรียน 653 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด (-3) เป็นการชัว่ คราว มีก้าหนด 1 ปี

๑๐๓
๕. การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สมควรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ขออนุมัติให้ข้าราชการครู ราย นางอารีย์ เพียราช ไปช่วย
ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาทีม่ ีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบนั
มีจ้านวนนักเรียน 653 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด (-3) เป็นการชั่วคราว มีก้าหนด 1 ปี
๖. การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.)
๗. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้าแหน่งครู ตามข้อ 5 ไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีจ้านวนนักเรียน 653 คน มีอัตราก้าลังข้าราชการครูต่้ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก้าหนด (-3)
เป็ นการชั่ วคราว มี ก้ าหนด 1 ปี โดยผ่ า นการตรวจสอบของส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาแล้ ว ตามที่ ส้ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด
8. มติที่ประชุม : ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระนีแล้ว มติที่ประชุมตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 4.10
การแก้ปัญหา กรณีโรงเรียนบ้านปากน้า เนื่องจากเป็นวาระสืบเนื่องจึงพิจารณาไปในคราวเดียวกัน

๑๐๔
ก่อนเริ่มการประชุม ระเบียบวาระ (ลับ) ระเบียบวาระที่ ๖.26 การดาเนินคดีปกครอง รายที่ 1 , ระเบียบ
วาระที่ ๖.27 การดาเนินคดีปกครอง รายที่ 2 และ ระเบียบวาระที่ 6.28 การขอให้พิจารณาคาสั่งลงโทษทาง
วินัยใหม่ ประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระเบียบวาระการประชุม (ลับ) เข้าร่วมประชุมฯ และไม่
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องประชุม หลังจากนันได้ด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม เล่มที่ ๒ (ลับ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี
ผู้มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
(นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์)
2. ศึกษาธิการภาค 17
รองประธานกรรมการ
(นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 ผู้รับมอบอ้านาจจากศึกษาธิการภาค 17 )
3. ผู้แทนส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
(นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์)
4. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นายพันธ์ศักดิ์ ค้าโสม รองผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ผู้รับมอบอ้านาจจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์)
5. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กรรมการ
(นายดิเรก ต่ายเมือง)
6. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
(นายบัณฑิต ครุฑางคะ)
7. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายวุฒิชยั โรจน์ทิพยรัก)
8. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายพิสิษฐ์ วัฒนวิทูกูร)
9. นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายก้าพล วันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสมาน ปางวัชรากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
(นายภูวนาท มูลเขียน)
13. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ว่าที่พนั ตรีประหยัด แก่นชา)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอวยชัย ทองหาร

นิติกรช้านาญการพิเศษ ศธจ.เพชรบูรณ์

๑๐๕
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางชาลิตา กระต่ายทอง)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ลงชื่อ
(นางสายชล สังขพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่พันตรี
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ

