
                

 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 

ครั้งที่  7 / 2559 
วันที่  27 กันยายน  2559   เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม A.O.C.   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1) 
 
 
 

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

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 



 
สารบัญเรื่อง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่  7 / 2559 

เมื่อวันที่  27 กันยายน  2559 เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม A.O.C. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
ระเบียบวาระ                                                                                                            หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                              1         

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2559           1                                               

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง                                                                                          1    
                       - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   
                      4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล       
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   3-5 
                      4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  6-11 
                      4.3 ประกาศผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559             12-24            
                       4. 4 การจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)                 26 
                      4.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                    
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งประเภท            
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          27-32 
                      4.6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์                 33 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

                      5.1 การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , 2          34-36 
                      5.2 การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดสพป. เพชรบูรณ์ เขต 1               37-39 
                      5.3 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานเพ่ือประกอบการ 
พิจารณารับโอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ            40 - 42 
                      5.4  ขออนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ตามผลการคัดเลือก     43-46 
                      5.5  ขออนุมัติประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภท 
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ                47-64 
                      5.6  ขออนุมัติประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภท 
วิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ                65-80 
 



 
 

ข 
ระเบียบวาระท่ี (ต่อ)                                                                                                หน้า 
                     5.7  อนุมัติย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                       81-82 
                     5.8  ขออนุมัติผลการประเมินค่างาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน  
ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ  ใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2                                                     83-87 
                     5.9  ขออนุมัติก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่าง ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือใช้ในการคัดเลือก และใช้ในการสอบแข่งขัน                                     88-90 
                     5.10 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                        
สายงานสอน   แทนต าแหน่งว่าง                 91-93 
                     5.11 ขออนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
เป็นการชั่วคราว                                                                                                     94-101 
                     5.12 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ                                102-104 
                     5.13 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                     
ตามผลการสอบแข่งขันได้             105-110 
                     5.14  อนมุัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน                   
ไปด ารงต าแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                                        111-112 
                     5.15  การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                       113-120 
                     5.16 ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ให้ด ารงต าแหน่งครู               121-124 
             5.17 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
ช่วยราชการต่อเนื่อง                                                                                            125-126 
              5.18 การพิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่าง             127-128 
                     5.19 การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร                    
สถานศึกษา  (ค าร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559)                                   129-130 
                     5.20 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2)                   131 
                     5.21 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ(ประเมินด้าน 1, 2 และ 3)                            132-139 
                     5.22 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 140-149 
                     5.23 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2 )                      150- 155              
                     5.24 ขออนุมัติผลการประเมินด้าน 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ                                  156-161 
                     5.25 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 3 )                            162-166 
 



 
ค 
 

ระเบียบวาระท่ี (ต่อ)                                                                                               หน้า 
                     5.26 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ                                        167-177 
                     5.27 การขอยกเลิกการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ                                                                                              178-181 
                     5.28 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ 
รับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ         182-185 
                     5.29  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น 
ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จ านวน  2  ราย                                                                186-190 
                     5.30  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง                                                                          
นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ                                                              191-195 
                     5.31 การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา     
ภาวะผู้น า Leadership Skill                                                                                  196-198 
                     5.32 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  199-201 

          5.33 ขออนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลครุสภา 
ประจ าปี 2559             202-204 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ                                                                                  205                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่  7 / 2559 

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2559  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม A.O.C. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

--------------------------- 
ผู้มาประชุม  
 ๑.    นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                  ประธานกรรมการ 
 ๒.    นายวีระ  เมืองช้าง  รองศึกษาธิการภาค  ๑๗  แทนศึกษาธิการภาค  ๑๗    

3.   นายทวีศิลป์  สารแสน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
                                                    ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.  นายธานินทร์   ศรีชมภู ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ผู้แทนส านักงาน 
                                                    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.  รองศาสตราจารย์ เปรื่อง  จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

                                          ผู้แทนส านักงานส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา                                            
 6.  นายนิคม  เขียวฉ่ า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 
                                                    ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
                                                    ทางการศึกษา 
 7.  นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์  
                                                    เขต ๑ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

8.  นายชาย  มะลิลา  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                                    ตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
                                                    นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 9.    นายธนิต จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์    
 10.  นายอัครพล คงสอน   แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 11.  นางสาวพัชญา สุวรรณปทุมกุล  แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 12.  นายกษิต  โฆษิตานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 13.  นายอัครชัย  ได้ผลธัญญา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 14.  นายบรรทูล  อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑5.  นางอัมพรทิพย์  พุทธสิมมา ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 
 ๑6.  นางประนอม  พรมมารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ผู้แทนข้าราชการ 
                                                    ครูในท้องถิ่น 
 ๑7.  นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ผู้แทนข้าราชการครู 
                                                    ในท้องถิ่น 
 ๑8.  รองศาสตราจารย์ ธานี  สุขเกษม  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน บริหารงานบุคคล 
 ๑9.  นายธวัช   กงเติม    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
                                                    เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ผู้ไม่มาประชุม  
 1.  นายวินัย  ทองบ่อ  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น     
          2.  ผศ.สมยศ จันทรสมบัติ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   
          3.  นายปัญญา  แก้วกียูร           อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา                                                  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
     เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 ๓. นายสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 4. นายมนตรี  ช่วยพยุง  นักทรพัยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 5. นางลัดดา  พรหมเศรณีย์ นิติกร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

6. นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
7. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
8. นายธานี  ชาตินันทน์           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม เขต 40  
9.นางอัมพร เกลี่ยงประดับ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 40  

 10. นางสุนันท์   บัวเทศ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
 11. นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓๐    น. 
            ประธานที่ประชุม โดยนายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
            -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม  2559         

                        ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นไฟล์ PDF ให้คณะกรรมการทุกท่าน
ทาง LINE แล้ว  ขอได้โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2559 หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง โปรดให้การรับรอง ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง     
                      -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
                   4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ  
                        ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจของส านักงานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ที่ ศธ0206.6.1/24 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียดดังแนบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2559 
                           (นายมนตรี   ช่วยพยุง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  สพป.พช.1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กศจ.
ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ที่ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
   4.2.1 การอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  ราย นางสาวปาจรีย์  
ตรีทศบดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งและ    
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
                     4.2.2  การขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 3 ราย คือ นางอัญชัญ  นานาพร  นางพิชญ์สินีย์  สังข์ทอง และ
นางชาลิตา  กระต่ายทอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2 ด าเนินการออกค าสั่ง
รับโอนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว                                       
    4.2.3 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ให้ด ารงต าแหน่งครู  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 1 ราย และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จ านวน 4 ราย  ด าเนินการแจ้งให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว                           
                       4.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที ่1, 2 และ 3)  จ านวน  29 ราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้ง 4 เขต ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินแล้ว                                            
                       4.2.5 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ   จ านวน 6 ราย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ   ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว        

                  4.2.6 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2)  จ านวน 19 ราย  ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ  ด าเนินการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินฯ 
เรียบร้อยแล้ว                                     

                  4.2.7 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 3 ) จ านวน 5 ราย  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
และส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินแล้ว                                        
                       4.2.8 การอนุมัติผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน 10 ราย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว                                         
                       4.2.9 การอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามประกาศ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2559     
จ านวน 9 อัตรา และครั้งที่ 6/2559  จ านวน  2 อัตรา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ   
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    4.2.10 การอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีรวม กศจ.เพชรบูรณ ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เรียกมารายงานตัวเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้ง จ านวน  5 ราย  ด าเนินการเรียกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  ตามบัญชี
รายชื่อที่แนบ    
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
                           บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559  
                           (นายมนตรี   ช่วยพยุง   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  สพป.พช.1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559  มีมติอนุมัติต าแหน่งว่างเพ่ือใช้สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 35 ต าแหน่ง รวม 11 กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก  และด าเนินการ
สอบแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2559  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้
ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ  ประกาศลงวันที่ 21 กันยายน 2559  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังแนบ  
(หน้า 11-23) 
 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มวิชา/ทาง/ จ านวนอัตราว่าง  ที่ใช้สอบบรรจุฯ 
รวม 
  

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ์
สอบ 

ผลการ
สอบฯ 

ผ่านเกณฑ์ สาขาวิชาเอก 
สพป.พช.1 สพป.พช.2 สพป.พช.3 

สพม.
40 

1 ภาษาไทย 6 2 2 4 14 184 7 
2 วิทยาศาสตร์ 2   1   3 594 17 
3 ฟิสิกส์   3     3 58 1 
4 เคมี   1     1 41 12 
5 พลศึกษา   2     2 302 8 
6 นาฏศิลป์ 1 1 1 2 5 75 1 
7 ดนตรีศึกษา 1       1 17 1 
8 ดนตรีสากล   1   1 2 15 1 

9 ดนตรีไทย       1 1 17 
ไม่มีผู้สอบ
แข่งขันได้ 

10 การประถมศึกษา   1     1 37 1 

11 
ปฐมวัย/การ
อนุบาลศึกษา 2       2 303 

ไม่มีผู้สอบ
แข่งขันได้ 

      รวม     35 1,643    49 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.4   การจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
                          ทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2559)    
                           (นายมนตรี   ช่วยพยุง   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  สพป.พช.1 น าเสนอ) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   ตามท่ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2559 เห็นชอบอนุมัติหลักการในการจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 , เขต 2 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม  ศึกษา เขต 40  
                  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 , 3  และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ด าเนินการจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม 2559)  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 , 2, 3, และ 4 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                    
                         ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้ง                   
                         ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
                         การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          (นายมนตรี   ช่วยพยุง   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  สพป.พช.1 น าเสนอ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ด้วย ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.      
ที่ ศธ 0206.5/ว 11  ลงวันที่ 9 กันยายน 2559  รายละเอียดเอกสารดังแนบ   
สรุปสาระส าคัญ คือ 
   1. ให้ กศจ.เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   2. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวันและเวลาในการคัดเลือก 
   3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือในสถานศึกษา 
  4. ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือก ก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการคัดเลือกและในการ
สอบแข่งขัน ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง   
 5. ต าแหน่งที่ใช้คัดเลือกต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษา ภายในจังหวัดตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.6  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                          เพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 และ เขต 3 
                           (นายธวัช กงเติม  ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  น าเสนอ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559            
เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2559  ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2    
และ เขต 3  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตามนโยบาย                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวต่อไป นั้น  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, และเขต 3 ได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                        เพชรบูรณ์ เขต 1  
                         (นายธวัช  กงเติม  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อเท็จจริง 
   ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ประสงค์ขอยกเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน  1 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 1 โรงเรยีน   โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ดังนี้ 

 1.1 โรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  1.1.1 ตั้งอยู่ ณ ต าบลชอนไพร อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ไมม่ีนักเรียน ปีการศึกษา 
2559  ครู 1 คน เปิดท าการสอนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 
  1.1.2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา และโรงเรียน  
บ้านคลองขุดมีนักเรียน  10 คน ครู 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านชอนไพร 
ต าบลชอนไพร  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชอนไพร 
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 26/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 
  1.1.3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด  ได้ย้ายมาเรียน    
ที่โรงเรียนบ้านชอนไพร  
   1.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองขุด  ย้ายมาช่วยราชการ
โรงเรียนบ้านชอนไพร 
   1.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สนับสนุนค่าพาหนะ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด ไปเรียนรวมโรงเรียนบ้านชอนไพร  โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
พิจารณาจากเกณฑ์ระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลักตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดภาคเรียนละ 100 วัน ในอัตราระยะทางมากกว่า 3 กม. ถึง 10 กม. จัดให้อัตรา 15 บาท / คน / วัน 
    1.1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านคลองขุดและผู้ปกครอง
นักเรียน   ไดป้ระชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  มีมติร่วมกันเห็นชอบให้เลิกโรงเรียนบ้านคลองขุด  
 

 2. โรงเรียนบ้านบุ่งยาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
      2.1 ตั้งอยู่ ณ ต าบลวัดป่า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ปัจจุบันไม่มีนักเรียน  ไม่มีครู         
เปิดท าการสอนตั้งแตร่ะดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา และได้ไปเรียนรวมกับโรงเรียน               
อนุบาลหล่มสัก  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ตามมติคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554  ระยะทาง
ห่างกัน 3 กิโลเมตร  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 
 



35 
 

     2.2 มอบหมายให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียน              
บ้านบุ่งยาง  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ 55/2556  ลงวันที่               
4 กุมภาพันธ์ 2556 
     2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของโรงเรียนบ้านบุ่งยาง  และผู้ปกครองนักเรียน     
ได้ประชุมร่วมกัน  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  มีมติร่วมกันเห็นชอบให้เลิกโรงเรียนบ้านบุ่งยาง 
   

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
                   “ – ก ากับ ดูแล จัดตั้ง รวม หรือ เลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด” 
 2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550  หมวด 3 การเลกิสถานศึกษา 

        “ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้น               
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

     (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
     (2) จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษาได้ 
          แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา  
         (1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน  แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
        (2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อน
วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป 
        (3) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและช าระบัญชี  รวมถึงการด าเนินการ โอนหรือจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
        (4) บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาท่ีถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล         
รับผิดขอบ ของสถานศึกษาอ่ืน  ตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
         (5) การด าเนินการเก่ียวกับบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (6) การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา     
เว้นแต่ มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ  อาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
           (7) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน” 
             ข้อ 12 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานการจัดตั้ง รวม และเลิก สถานศึกษาให้
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบและให้การสนับสนุน รายละเอียดดังเอกสารดังแนบ 
   2.3  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
          “ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และให้โอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ        
เขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ  กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามค าสั่งนี้” 
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3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
    3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด มีมติเห็นชอบให้       
เลิกสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
           3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้สนับสนุนงบประมาณ               
(งบด าเนินงาน) เป็นค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน  ส าหรับโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา ไปโรงเรียนหลักภาคเรียน
ละ 100 วัน   
4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4.1 สมควรเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านคลองขุด ต าบลชอนไพร อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์  เลิกสถานศึกษา  บรรดาทรัพย์สินและเอกสารทางราชการของโรงเรียนให้โอนไปอยู่ในความดูแล
ของโรงเรียนบ้านชอนไพร ต าบลชอนไพร อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับการด าเนินการ
เกี่ยวกับครูและบุคลากรของโรงเรียน จะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ต่อไป  
   4.2 สมควรเห็นชอบให้โรงเรยีนบ้านบุ่งยาง ต าบลวัดป่า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์                       
เลิกสถานศึกษา  บรรดาทรัพย์สินและเอกสารทางราชการของโรงเรียน  ให้โอนไปอยู่ในความดูแลของโรงเรียน     
อนุบาลหล่มสัก  ต าบลตาลเดี่ยว  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   
   

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ ข้อ 4.1 และ 4.2        

โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    
                        เพชรบูรณ์ เขต 1 
                         (นายธวัช  กงเติม  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  น าเสนอ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อเท็จจริง 
   ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประสงค์ขอรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัด ของอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง จ านวน 5 โรงเรียน โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.1 โรงเรียนบ้านดงแขวน   อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.2 โรงเรียนบ้านหนองแดง   อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.3 โรงเรียนบ้านซับสีทอง   อ าเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.4 โรงเรียนบ้านเชิงชาย   อ าเภอวังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.5 โรงเรียนบ้านไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  
     

2. ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
                   “ – ก ากับ ดูแล จัดตั้ง รวม หรือ เลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด” 
  2.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2550  หมวด 2 การรวมสถานศึกษา 

 “ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพื่อให้
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาส และ
คุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา และน าเสนอ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
(๑) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑.๑) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(๑.๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๒.๑) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(๒.๒) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน 
(๒.๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๒.๔) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน” 
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“ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา 
โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง” 
   2.3  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
          “ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และให้โอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ        
เขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ  กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามค าสั่งนี้” 
 2.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว36 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2559 เรื่อง การจัดท าข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก   
  “ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ว่าโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใดควบรวมได้และโรงเรียนใดควรคงอยู่ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 20 คน ลงมา  พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม” 
 

3. รายละเอียดการประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย  
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์              
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จัดรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

 

ที ่

โรงเรียนหลัก 
  

โรงเรียนมารวม 
ระยะ 
ทาง 
(กม.)  

หมาย
เหตุ ช่ือ

โรงเรียน 
ต าบล อ าเภอ 

ประเภท
โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านว
นคร ู

ช่ือโรงเรียน ต าบล จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

1 
อนุบาล 
ชนแดน 
  

ชนแดน ชนแดน 
ขนาด
กลาง 

509 
  

25 
  

บ้านหนองแดง ชนแดน 12 4 5 รวมทุกชั้น 

บ้านซับสีทอง พุทธบาท 32 4 3 รวมบางชั้น 

2 บ้านท่าขา้ม ท่าข้าม ชนแดน 
ขนาด
กลาง 

460 30 บ้านดงแขวน ท่าข้าม 10 2 5 รวมทุกชั้น 

3 บ้านสะเดียง ในเมือง เมืองฯ 
ขนาด
กลาง 

239 19 บ้านไร ่ ในเมือง 19 3 3 รวมทุกชั้น 

4 บ้านคลอง
น้ าคัน 

ซับเปิบ วังโป่ง 
ขนาดเล็ก 

70 6 บ้านเชิงชาย ซับเปิบ 19 3 3.5 รวมทุกชั้น 
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       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 5 โรงเรียน มีมติเห็นชอบให้รวมสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้าน     
สิทธิโอกาส และคุณภาพการศึกษา 
   3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้สนับสนุนงบประมาณ              
(งบด าเนินงาน) เป็นค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน  ส าหรับโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา ไปโรงเรียนหลักภาคเรียนละ 
100 วัน ตามเกณฑ์ระยะทางจากโรงเรียนมารวมถึงโรงเรียนหลักตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดภาคเรียนละ 100 วัน ในอัตราระยะทางมากกว่า 3 กม. ถึง 10 กม. จัดให้อัตรา  
15 บาท / คน / วัน  

 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   สมควรเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านหนองแดง  โรงเรียนบ้านซับสีทอง  โรงเรียนบ้านดงแขวน  โรงเรียน  
บ้านไร่ และโรงเรียนบ้านเชิงชาย รวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับโรงเรียนหลัก ตามข้อ 3.1 การบริหารจัดการ
เป็นไปตามแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน   
   

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ ข้อ 4 โดยผ่านการ

ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน  เพื่อประกอบการพิจารณา                 
                         รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร               
                         ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
                         ต าแหน่ง นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                         ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
        (นายธวัช  กงเติม  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  ค าขอ  
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินประวัติ     
และผลงาน  เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งนิติกร ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ราย นายสุรศักดิ์  จันทร์นุช 
 

2.  กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

                2.2 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอนหรือ
บรรจุกลับ ตามข้อ 3  การแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ต าแหน่งประเภททั่วไป)  หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง       
แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน หรือกรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่ ก.พ.ก าหนด 
โดยพิจารณาจากขอ้มูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลก าหนด  
โดยอาจ ไม่ต้องจัดท าผลงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้  อ.ก.พ.กรม  อาจมอบให้คณะกรรมการประเมินผลงานร่วมพิจารณา
ผลงานที่ผ่านมา  หรือผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น ด้วยก็ได้  แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะต้องให้จัดท า
ผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือที่จะแสดงถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น  ก็อาจสั่งให้ส่งผลงาน          
เพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์การส่งผลงานได้” 

2.3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
ที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  “ ค. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือ     
บรรจุกลับ  ข้อ 1 กรณีผู้ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  
หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเช่นเดียวกับ กรณีการคัดเลือกบุคคล       
ที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้คณะกรรมการคัดเลือก   
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคล  เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว ให้ส่งผลงานเพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์     
ที่ก าหนด” 
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3.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา  
  3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   เขต 1 มีต าแหน่งว่าง จ านวน       
1 ต าแหน่ง  คือ ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ33  กลุ่ม          
บริหารงานบุคคล  ซึ่งเกิดจากการก าหนดต าแหน่งใหม่   ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 71/2557  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557  และส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าว          
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/824 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557  

                3.2 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีบุคลากรต าแหน่ง 
นิติกร ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  1 คน  ซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว  จึงได้ประกาศต าแหน่ง
ว่าง แต่ไม่มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง 

                3.3 นายสุรศักดิ์  จันทร์นุช   ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดกลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ได้ยื่นค าร้องขอโอนมาด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขท่ี อ33  ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0201.044.9/29745       
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เพ่ือให้ได้บุคลากร    
ที่มีคุณสมบัติและเกิดประโยชน์กับทางราชการจึงน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพิจารณา  

  3.4 มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 
14/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  อนุมัติให้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ราย นายสุรศักดิ์ 
จันทร์นุช  ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
มาด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1  และได้มีหนังสือสอบถามความยินยอมให้โอนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งให้บุคคลดังกล่าว  ส่งเอกสารผลการปฏิบัติงานที่จะประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง 
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ      
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548   

               3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครัง้ที่ 2 เมื่อวนั 25 กรกฎาคม 2559  เพ่ือสอบถามความยินยอมหรือไม่ยินยอม ให้
นายสุรศักดิ์  จันทร์นุช  โอนมาด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ภายในวันที่ 11 สิงหาคม  2559  หากไม่ประสงค์ให้โอนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  จะน าไปประกาศต าแหน่งว่างพิจารณารับย้ายต่อไป 

               3.6 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือยินยอมให้ นายสุรศักดิ์  จันทร์นุช  โอนมาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           
ที่ สธ 0201.036/29110  ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 เรื่อง ให้โอนข้าราชการ  พร้อมทั้งส่งเอกสารผลงาน         
เพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง และข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน  ของนายสุรศักดิ์  จันทร์นุช  ดังรายละเอียดที่แนบ 
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                3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินประวัติและผลงาน  ของนายสุรศักดิ์  จันทร์นุช   เพ่ือประกอบการพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือน  
มาด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา     
38 ค.(2)  ต าแหน่งนิติกร  ระดับช านาญการพิเศษ  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที ่   
15 กันยายน 2548 ดังรายนามต่อไปนี้ 
         3.7.1 นายธวัช    กงเติม        ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1             ประธานกรรมการ 
      3.7.2 นายสุนัด    บุญสวน     รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                 กรรมการ 
      3.7.3 นายมนตรี   ช่วยพยุง    นักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
  3.8 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคล ที่ กศจ.เพชรบูรณ์ มอบหมาย  ได้ประชุมปรึกษา
หรือเมื่อวันที่  20 กันยายน 2559  มีความเห็นว่าสมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    สมควรพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1             
ตั้งคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน  ของ นายสุรศักดิ์  จันทร์นุช  ตามเสนอข้อ 3.7   

5. ประเด็นที่เสนอ 
               คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4.1 และ4.2 โดยผ่าน
การตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่ ประการใด 

6. มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขออนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
                          ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์  
                          ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตามผลการคัดเลือก 
        (นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
     ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ตามผลการคัดเลือก  ของส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน  4 ต าแหน่ง   
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729  ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2)  “ก.ค.ศ.มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ     
พลเรือนสามัญที่ ก.พ.ก าหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้ง
หรือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม  และในกรณีที่หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนดดังกล่าว ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรม  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
               2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน 2552 
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
               2.3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
               2.4 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
และประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
               2.5 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ/ 
ช านาญการพิเศษ  ลงวันที่  25 สิงหาคม 2559 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
              3.1  กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2559 มีมติ
อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีเงื่อนไขต้องผ่านการ
ประเมินคุณภาพงานเพื่อก าหนดเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 6 ต าแหน่ง  
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               3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการดังนี้ 
  3.2.1 ประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2559  ซึ่งด าเนนิการรับสมัครระหวา่งวันที ่11 - 15 กรกฎาคม 
2559  
                  3.2.2 ด าเนินการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกฯ  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม  2559  ซึ่งมีต าแหน่งที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน 4 ต าแหน่ง 
ที่จะด าเนินการคัดเลือก  ดังนี้ 
      1) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 19   
      2) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ต าแหน่งเลขที่ อ 24   
      3) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต าแหน่งเลขท่ี อ 39   
      4) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ต าแหน่งเลขที่ อ 48    
                  3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการ
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและสัมภาษณ์  เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 
2559  และประกาศผลการคัดเลือกฯ  ลงวันที่  25 สิงหาคม  2559  รายละเอียดเอกสารดังแนบ  
  3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมควร
เสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
  

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               สมควรพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร       
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ  ตามผลการคัดเลือก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน  4 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
ที่ ชื่อ – สุกล ต าแหน่ง ระดับ 

/ต าแหน่งเลขที่ (เดิม) 
ต าแหน่ง ระดบั 

/ต าแหน่งเลขที่ (ใหม่) 
หมายเหตุ 

1 นางวารุณี  ผลบุญ    นักวิชาการพัสดุ  
ระดับช านาญการ  
ต าแหน่งเลขที่ อ 19 

นักวิชาการพัสดุ  
ระดับช านาญการ/ช านาญการพเิศษ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 19 

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย ์

2 นางน้อมจิตต์  หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 27 

นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการ/ช านาญการพเิศษ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 24 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3 นางขวัญนภา  จนัทร์ด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่  อ 39 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 39 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

4 นางยุพา  ตาลสุก นักวิชาการศึกษา  
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่อ 49 

นักวิชาการศึกษา  
ระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่  อ 48 

กลุ่มส่งเสริม     
การจัดการศึกษา 
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5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  จ านวน 4 ราย  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอหรือไม่  ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขออนุมัติประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
                             ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ ์ประเภท 
                             วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
                           (นายดเิรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะด าเนินการประกาศคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี ้
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 1 ต าแหน่ง
คือ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)  ต าแหน่งเลขที่ อ 21   
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ               
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน) ต าแหน่งเลขท่ี อ 56                
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
                2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน  2552   
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
   2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/824 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557   
เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากร      
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
                2.4  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ04009/ว 1702 ลงวันที่ 28 
เมษายน 2559  “แนวปฏิบัติการจัดท าข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  “ตามข้อ 2.3  
กรณีต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้รายงานต าแหน่งว่างที่เสนอยุบเลิกเป็น
ต าแหน่งเดียวกับต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุ หรือหากเห็นว่า ต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุเป็น
ต าแหน่งที่มีความส าคัญจ าเป็นต่อการบริหารงาน/การปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดหาต า
แน่งว่างอื่นมาเสนอยุบเลิกแทนต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุ ถ้าไม่สามารถจัดหาต าแหน่งว่างอ่ืนมาแทนได้
ตามก าหนด ให้ สพท.รายงานต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุเพื่อเสนอยุบเลิกไปพลางก่อน (เพ่ือให้สามารถ
เสนอ ก.ค.ศ.ได้ทันตามก าหนด) หลังจากนั้นให้เร่งด าเนินการแต่งตั้งเลื่อนไหลทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุนั้น 
ๆ ต่อเนื่องกันให้เบ็ดเสร็จ เมื่อด าเนินการแล้วคงเหลือต าแหน่งว่างสุดท้ายต าแหน่งใด ให้รายงานต าแหน่งว่าง
นั้นไปแทนต าแหน่งเกษียณอายุ ให้ สพฐ. ทราบโดยเร็วต่อไป”  
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 2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/215 ลงวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
ปรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค.(2) “รับทราบค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 23/2559  สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง การปรับระดับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นระดับ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 6 ต าแหน่ง ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3      
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558” 
 2.6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
และประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559   (ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  23 
มิถุนายน 2559)       
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีต าแหน่งว่าง  1 ต าแหน่ง 
คือ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)  ต าแหน่งเลขท่ี 
อ 21  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  (เกษียณอายุราชการ)  และประสงค์จะด าเนินการประกาศคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  
21  เมษายน  2552   และหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548  จึงเสนอร่างประกาศการคัดเลือกฯ  ดังร่างประกาศฯ  ที่แนบ (เอกสารหมายเลข 1)  
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง                 
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน) ต าแหน่งเลขท่ี อ 56               
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2559  เนื่องจาก นางรัชนี  วงศ์วาณิชวัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน) ต าแหน่งเลขที่ อ 56 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ยื่นค าร้องขอลาออกจากราชการ ด้วยเหตุ เพ่ือไปประกอบธุรกิจส่วนตัว  
โดยยื่นค าร้องขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2559  ขอลาออกจากราชการตั้งแต่ 
วันที่  1 ตุลาคม  2559 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
อนุญาตให้ลาออกได้ รายละเอียดตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       
ที่ 269/2559  สั่ง  ณ  วันที่  10 สิงหาคม  พ.ศ.2559 
                3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  
เมษายน  2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) “การย้ายในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและ
ระดับช านาญการพิเศษ  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  
15 กันยายน 2548  จึงเสนอร่างประกาศการคัดเลือกฯ  ดังร่างประกาศฯ ที่แนบ  (เอกสารหมายเลข 2)  
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   3.6 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
  

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      4.1 สมควรพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1               
ด าเนินการออกประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 21   
       4.2  สมควรพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2               
ด าเนินการออกประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการ
สถานศึกษาเอกชน) ต าแหน่งเลขที่ อ 56   
                4.3 จะพิจารณามอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     
และเขต 2  ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน  และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็น  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 
      

5. ประเด็นที่เสนอ 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ข้อ 4.1-4.3             
โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
เสนอหรือไม่ ประการใด 
   

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              



 

                                                               50             เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายวาระที่ 5.4 
- ร่าง - 

 
 
 
 
 
 

        
 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

                 เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)      
                        ให้ด ารงต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)   
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

------------------------------------------- 
       ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่  7/2559  เมื่อวันที่     
27  กันยายน  2559  มีมตอินุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ให้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.              
ที่ ศธ 0206.6/ 297  ลงวนัที่ 17 ตุลาคม  2549 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 และหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
ประเภทวิชาการ    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งว่างที่ด าเนินการคัดเลือก  จ านวน  1  ต าแหน่ง คือ นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)  ต าแหน่งเลขท่ี อ21 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการตามกรอบอัตราก าลัง 

2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 
ปฏิบัติการ และ 

2.3 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(3) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ 
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2.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

                      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและจัดท าข้อมูลรายละเอียด 
ประกอบการพิจารณาตามแบบที่ก าหนด และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ที่กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่   17 - 21  
ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์  
ใบสมัครได้ทางหนังสือเวียนระบบ My-Office 
 

4. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร 
  ใบสมัครคัดเลือก และแนบส าเนาสมุดประวัติหรือส าเนา กพ.7 ที่ชัดเจน และมีข้อมูล
ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลตามองค์ประกอบที่ก าหนด จ านวน 3 ชุด 
 

5. วิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
5.1 ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (50 คะแนน) 
5.2 การสัมภาษณ์ (50 คะแนน)  

รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

6. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
15 พฤศจิกายน 
2559 

09.00–12.00 น. ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (50 คะแนน) 
(ประเมินจากเอกสาร/หลักฐานใบสมัคร          
เข้ารับการคัดเลือก) 

ห้องประชุม 
A.O.C 

 

 14.00 น. 
เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ (50 คะแนน) ห้องประชุม 
ศรีชมภู 

 

7. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกบุคคล 
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการคัดเลือก ผู้นั้นต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดย 

เรียงล าดับผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ใช้หลักอาวุโสในราชการจัดล าดับ 
 

8. ปฏิทินด าเนินการคัดเลือก 
 ประกาศการคัดเลือก    วันที่  3  ตุลาคม  2559 
 รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก   วันที่  17 – 21 ตุลาคม 2559 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่  4 พฤศจิกายน  2559 
 ด าเนินการคัดเลือก    วันที่  15 พฤศจิกายน 2559 
 ประกาศผลการคัดเลือก   ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน 2559 
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9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน 2559  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (http://www.phetchabun1.go.th)  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกตามล าดับ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

  10. กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ าเป็นต้องยกเลิกค าสั่งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

        จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดการด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

(ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่  1  ตุลาคม  2559) 
-------------------------------------------- 

 

การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ (100 คะแนน) ใช้วิธีประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (50 คะแนน)  
มีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์ ดังนี้ 

1. วุฒิการศึกษา (5 คะแนน) 
 สูงกว่าปริญญาตรี    5 คะแนน 

    ปริญญาตรี / ป.บัณฑิต   4 คะแนน 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี    3 คะแนน 

2. อายุราชการ (10 คะแนน) 
2.1 อายุการรับราชการ (5 คะแนน)  

     20 ปีขึ้นไป    5 คะแนน 
     15 – 19 ป ี    4 คะแนน 
     14 ปีลงมา    3 คะแนน 
     (เศษของปีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
    2.2 อายุตามต าแหน่งที่ปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ (5 คะแนน) 
     8 - 10 ปี    5 คะแนน 
     5 – 7  ป ี    4 คะแนน 
     4 ปีลงมา    3 คะแนน 
     (เศษของปีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
   3. ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ในรอบ 5 ปี นับถึงวันรับสมัครวัน
สุดท้าย (5 คะแนน) 

 7 – 10 ครั้ง    5 คะแนน 
 4 – 6 ครั้ง    4 คะแนน 
 1 – 3 ครั้ง    3 คะแนน   

   4. เป็นคณะท างาน กรรมการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล  
ของหน่วยงานต้นสังกัด  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (5 คะแนน) 
     ระดับประเทศ    5 คะแนน 
     ระดับภาค    4 คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   3 คะแนน 
   5. ได้รับการยกย่องจากการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดใน ช่วงระยะเวลา  5 ปี        
นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (5 คะแนน)      
                              ระดับประเทศ                       5 คะแนน 
     ระดับภาค    4 คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   3 คะแนน    
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6. ผลงานดีเด่นที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  

นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (5 คะแนน) 
     ระดับประเทศ    5 คะแนน 
     ระดับภาค    4 คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   3 คะแนน 

7. การท างานเพ่ือส่วนรวม/จิตอาสาของหน่วยงานต้นสังกัด (5 คะแนน) 
 7 – 10 ครั้ง    5 คะแนน 
 4 – 6 ครั้ง    4 คะแนน 
 1 – 3 ครั้ง    3 คะแนน   

8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือภารกิจประจ า ตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด
ภายใน 5 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย  และท่ีไม่ใช่งานตามข้อ 7  (นับจ านวนชิ้นงาน)  (5 คะแนน)  
     6 ชิ้นขึ้นไป    5 คะแนน 
     4 – 5 ชิ้น    4 คะแนน 
     1 – 3 ชิ้น    3 คะแนน 

9. วินัย (5 คะแนน) 
  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย   5 คะแนน 
  เคยถูกลงโทษทางวินัย   2 คะแนน 

 

2.2  สัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยก าหนดองค์ประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (10 คะแนน) 

    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือ 
สิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และ 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

2) ทัศนคติและแรงจูงใจ  (10 คะแนน)  
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและ 
ความกระตือรือร้นในการท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

3) ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นผู้น า (10 คะแนน) 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
การให้ค าแนะน าและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจน 
มีความคิดลึกซ้ึงกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ  

4) บุคลิกภาพแลท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
    พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  
ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

5) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์  (10  คะแนน) 
    พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

--------------------------------------- 
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ใบสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ 

ต าแหน่งเลขท่ี..................ชื่อต าแหน่ง...........................................ระดับช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

1. ชื่อ............................................................................สกุล............................................................................ ..... 
2. เพศ   (    ) ชาย    (    )  หญิง 
3. วัน เดือน ปีเกิด..............................อายุปัจจุบัน....................ปี วันเกษียณอายุราชการ............. ...................... 
4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................ประเภท....................................ระดับ........ .................... 
5. เงินเดือน............................................บาท 
 สังกัดกลุ่ม.......................................................................ส านกังาน............................................................. .... 
 โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................................ ............................... 
 E –mail............................................................................................................................. ............................. 
6. ประวัติการรับราชการ (ให้จัดส่งส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ. 7 แนบใบสมัคร) 
 วันบรรจุเข้ารับราชการต าแหน่ง..................................................................ระดับ.......................... ................. 
 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการรวม..............................ปี .............................เดือน 
7. การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ (ต าแหน่งหัวหน้างาน/กลุ่มหรือระดับช านาญการพิเศษ) โดยระบุเฉพาะ 

การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ระดับ และสถานที่ปฏิบัติราชการ 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
 
 
 
 
 

  

 

8. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อย่อ สาขา สถาบัน วัน เดือน ปี 

ที่ส าเร็จ 
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่ส าคัญ      
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9. ประวัติการศึกษาอบรมดูงาน (เฉพาะการอบรมที่ได้รับวุฒิบัตรและมีระยะเวลาการอบรม 3 วันขึ้นไป) 
 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลา 
   
   
   

 

 
10. ประวัติการลาและความประพฤติ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 

จ านวนวันลา  
ปีงบประมาณ/ 
จ านวนครั้งที่ลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาศึกษาต่อ รวมวันลา หมายเหตุ 

2559        
2558        
2557        

 

การด าเนินการทางวินัย  (     )  ไม่เคย    (     )  เคย (ระบุ
ข้อมูล)...................................................................... 
 

11.ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานที่เป็นเกียรติยศชื่อเสียง 
 

ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ รางวัลที่ได้รับ 
   
   
   

 

12. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ความสามารถด้าน ระดับความสามารถ 
(ดี / ปานกลาง / น้อย) 

1. ภาษาต่างประเทศ 
    1) ภาษาอังกฤษ 
    2) ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................. 
.................................................................................... 

 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

2. คอมพิวเตอร์ 
    1) โปรแกรม........................................................... 
    2) โปรแกรม........................................................... 
    3) โปรแกรม........................................................... 

 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................... ................................................................................ 
................................................................................ 
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13. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (โปรดระบุ) 
 1)........................................................................................................................... ...................................... 
 2) ........................................................................................ ........................................................................ 
14. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
 1)........................................................................................................................... ...................................... 
 2) .......................................................................................................................... ...................................... 
 
15. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
 1)........................................................................................................................... ...................................... 
 2) ................................................................................................................................................................  
 
16. ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งที่สมัคร (จ านวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง........................................................ ......................................................................................................  
17. ผลงานหรือความส าเร็จของงาน (ให้แจ้งรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานย้อนหลังหรือ 
ความส าเร็จของงานตามเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องและ 
เป็นความจริงทุกประการ 
      (ลงชื่อ).................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
       (............................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
       (.................................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
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แบบแสดงผลงานย้อนหลังหรือความส าเร็จของงานประกอบการพิจารณา 
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งเลขท่ี..................ชื่อต าแหน่ง...........................................ระดับช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
(ระบุผลงานหรือผลงานปฏิบัติงานที่ส าคัญที่สะท้อนศักยภาพในการปฏิบัติงานและภาวะผู้น า  

โดยไม่จ ากัดผลงานที่เสนอ) 
---------------------------------------- 

 
ชื่อ – สกุลเจ้าของผลงาน...............................................................ต าแหน่ง....................................... ................. 
สังกัดกลุ่ม...............................................................ส านัก...................... .............................................................. 
 

 
ผลงาน 

 

เมื่อด ารงต าแหน่ง 
(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ) 

ความรู้ความสามารถท่ี
แสดงถึงศักยภาพความ
เชี่ยวชาญในต าแหน่ง 

ประโยชน์ของ
ผลงาน/การได้รับการ

ยอมรับ 
1. ชื่อผลงานและสาระส าคัญ 
ของผลงานโดยสรุป (ท้ังนี้ให้แสดงถึง
กิจกรรมที่ท า ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้) 

   

2.   
 

  

3.   
 

  

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้จัดท าผลงานดังกล่าวข้างต้นจริง 
 

      (ลงชื่อ).................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
       (............................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
......................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................. 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
       (.................................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
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ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ............................................................................ 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..............................................................ต าแหน่งเลขที่...................  
กลุ่ม........................................................................... 

------------------------------------- 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ......................................... 
 

หลักการและเหตุผล........................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ........................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ.......................................................................................................... ..................................... 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

      (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอแนวคิด 
       (............................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../..................  
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   เอกสารหมายเลข  2  แนบท้ายวาระที่ 5.5 

 
- ร่าง - 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ด ารงต าแหน่ง  
       นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน) ส านักงานเขตพ้ืนที่  
       การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

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

      ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  27
กันยายน  2559  มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จะด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ และหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงประกาศด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่คัดเลือก   
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา 

เอกชน)  ต าแหน่งเลขท่ี อ๕๖ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๒ จ านวน  ๑ ต าแหน่ง 
 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  ๒.๑ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการตามกรอบอัตราก าลัง 

     ๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  
และ 

    ๒.๓ ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
    (๒) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
   (๓) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ตาม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ  
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 ๒.๔ ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือการส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 

๓. การสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 

       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและจัดท าข้อมูล 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบที่ก าหนด และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ระหว่างวันที่   
๑๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ สามารถขอและรับ
ใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
   (๑) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน   ๑   ชุด 
   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)   จ านวน   ๑   ชุด 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน   ๑   ชุด 
   (๔) ๔.๔ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจอนุมัติส าเร็จการศึกษา
แล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)    จ านวน  ๑  ชุด  
    (๕) ส าเนาสมุดประวัติหรือส าเนา กพ.๗ ที่ชัดเจน และมีข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ    จ านวน  ๑  ชุด 
   (๖) ส าเนาค าสั่งที่ระบุว่าได้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร หรือการส่งเสริมการจัด
การศึกษา หรือการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ตามข้อ ๒.๔   อย่างละ ๑ ชุด 
    (๖) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคคลตามองค์ประกอบที่ก าหนด อย่างละ  ๓  ชุด 
 

    ๕. วิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๕.๑ ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (๕๐ คะแนน) 

       ๕.๒ การสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)  
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๖. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (๕๐ คะแนน) 
(ประเมินจากเอกสาร/หลักฐานใบสมัคร          
เข้ารับการคัดเลือก) 

ห้องประชุม 
ภูทับเบิก 

 

 ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ห้องประชุม 
ภูทับเบิก 
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๗. เกณฑ์การตัดสิน 

การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการคัดเลือก ผู้นั้นต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดย 
เรียงล าดับผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ใช้หลักอาวุโสในราชการจัดล าดับ  
  ๘. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ และทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ (www.phetchabun2.com)  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  

 ๙. กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
จ าเป็นต้องยกเลิกค าสั่งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

        จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่       กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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รายละเอียดการด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

(ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ลงวันที่  1  ตุลาคม  ๒๕๕๙) 
-------------------------------------------- 

การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ (๑๐๐ คะแนน) ใช้วิธีประเมินใน ๒ ลักษณะ คือ 
  ๒.๑ ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (๕๐ คะแนน)  
มีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์ ดังนี้ 

  ๑. วุฒิการศึกษา (๕ คะแนน) 
 สูงกว่าปริญญาตรี    ๕ คะแนน 

    ปริญญาตรี / ป.บัณฑิต   ๔ คะแนน 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี    ๓ คะแนน 

  ๒. อายุราชการ (๑๐ คะแนน) 
๒.๑ อายุการรับราชการ (๕ คะแนน)  

     ๒๐ ปีขึ้นไป    ๕ คะแนน 
     ๑๕ – ๑๙ ป ี    ๔ คะแนน 
     ๑๔ ปีลงมา    ๓ คะแนน 
     (เศษของปีเกิน ๖ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
    ๒.๒ อายุตามต าแหน่งที่ปฏิบัติงานระดับช านาญการพิเศษ (๕ คะแนน) 
     ๘ – ๑๐ ป ี    ๕ คะแนน 
     ๕ – ๗  ป ี    ๔ คะแนน 
     ๔ ปีลงมา    ๓ คะแนน 
     (เศษของปีเกิน ๖ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
   ๓. ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา หรืองานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ในรอบ ๕ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (๕ คะแนน) 

 ๗ – ๑๐ ครั้ง    ๕ คะแนน 

 ๔ – ๖ ครั้ง    ๔ คะแนน 

 ๑ – ๓ ครั้ง    ๓ คะแนน   

   ๔. เป็นคณะท างาน กรรมการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเกี่ยวกับงานส่งเสริม
การศึกษา หรืองานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ของหน่วยงานต้นสังกัด  ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับถึงวันรับ
สมัครวันสุดท้าย (๕ คะแนน) 
     ระดับประเทศ    ๕ คะแนน 
     ระดับภาค    ๔ คะแนน 
     ระดบัจังหวัด/เขตพ้ืนที่   ๓ คะแนน 
   ๕. ได้รับการยกย่องจากการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดใน ช่วงระยะเวลา  ๕ ปี        
นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (๕ คะแนน)      
                              ระดับประเทศ                       ๕ คะแนน 
     ระดับภาค    ๔ คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   ๓ คะแนน  
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  ๖. ผลงานดีเด่นที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี  

นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (๕ คะแนน) 
     ระดับประเทศ    ๕ คะแนน 
     ระดับภาค    ๔ คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   ๓ คะแนน 

   ๗. การท างานเพื่อส่วนรวม/จิตอาสาของหน่วยงานต้นสังกัด (๕ คะแนน) 
 ๗ – ๑๐ ครั้ง    ๕ คะแนน 

 ๔ – ๖ ครั้ง    ๔ คะแนน 

๑ – ๓ ครั้ง    ๓ คะแนน   

๘. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือภารกิจประจ า ตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 

ภายใน 5 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย  และท่ีไม่ใช่งานตามข้อ ๗  (นับจ านวนชิ้นงาน)  (๕ คะแนน)  

     ๖ ชิ้นขึ้นไป    ๕ คะแนน 
     ๔ – ๕ ชิ้น    ๔ คะแนน 

๑ – ๓ ชิ้น    ๓ คะแนน 
   ๙. วินัย (๕ คะแนน) 

     ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย   ๕ คะแนน 

  เคยถูกลงโทษทางวินัย   ๒ คะแนน 
 

๒.๒ สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) โดยก าหนดองค์ประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
๑. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (๑๐ คะแนน) 

    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือ 
สิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และ 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

๒. ทัศนคติและแรงจูงใจ  (๑๐ คะแนน)  
       พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและ 
ความกระตือรือร้นในการท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

๓. ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นผู้น า (๑๐ คะแนน) 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
การให้ค าแนะน าและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจน 
มีความคิดลึกซ้ึงกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 

๔. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา (๑๐ คะแนน) 
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  
ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

๕. การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์  (๑๐  คะแนน) 
    พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

.................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร            
                         ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์  
                         ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
                          (นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะด าเนินการประกาศคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)ให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีเงื่อนไข  ต้องผ่าน
การประเมินคุณภาพงานเพ่ือก าหนดเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 จ านวน  6 ต าแหน่ง   
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/215 ลงวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
ปรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค.(2) “รับทราบค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 23/2559  สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง การปรับระดับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นระดับ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน 6 ต าแหน่ง ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558” 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานส าหรับ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทประเภทวิชาการ  ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติให้    
ปรับระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ต าแหน่งใดเป็นระดับช านาญการพิเศษ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548” 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549เรื่อง การ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา 38 ค.(2) “ก.ค.ศ.มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ที่ ก.พ.ก าหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้ง
หรือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม  และในกรณีท่ีหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนดดังกล่าว ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.     
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
               2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน 2552 
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
               2.5 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีค าสั่งปรับระดับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น
ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 6 ต าแหน่ง ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์        
เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  ค าสั่งที่  23/2559  สั่ง ณ วันที่ 
14 มกราคม 2559  พร้อมทั้งรายงานให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ทราบ  และ ก.ค.ศ.มีมติรับทราบค าสั่งดังกล่าวแล้ว
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/215  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  ประกอบด้วย 
  3.1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีต าแหน่งเลขที่ อ 12 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  3.1.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต าแหน่งเลขท่ี อ 24  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  3.1.3 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนต าแหน่งเลขที่ อ 39  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  3.1.4 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขที่ อ 48(ต าแหน่งว่าง) 
  3.1.5 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขที่อ 59 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  3.1.6 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในต าแหน่งเลขที่ อ 66 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จะด าเนินการคัดเลือกและ 
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์  ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ             
จ านวน  6 ต าแหน่งดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548จึงเสนอร่างประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ดังร่างประกาศฯ ที่แนบวาระนี้ 
               3.3 ตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2559      
มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
ที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  
  

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      สมควรให้ความเห็นชอบร่างประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3        
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38    
ค.(2)ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ   
จ านวน  6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
               4.1 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ.ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 8.3.1 
  4.1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีต าแหน่งเลขที่ อ 12  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  4.1.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต าแหน่งเลขท่ี อ 24(มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  4.1.3 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนต าแหน่งเลขที่ อ 39  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  4.1.4 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขที่ อ 59 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  4.1.5 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในต าแหน่งเลขที่ อ 66  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
              4.2 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ.ก าหนดในประกาศฯ ข้อ 8.3.2 
             4.2.1 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขท่ี อ 48(ต าแหน่งว่าง) 
รายละเอียดร่างประกาศดังที่แนบ 
 

 
 



67 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
           คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณา ดังนี้ 
      5.1 เห็นชอบร่างประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เรื่อง    
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2)  
ให้ด ารงต าแหน่งที่มปีระสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  จ านวน 6 ต าแหน่ง  
โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอหรือไม่ ประการใด 
      5.2 มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 
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           เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระท่ี 5.6 

- ร่าง – 
 
 
 
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
---------------------------------- 

 

 ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  27
กันยายน  2559  มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ด าเนินการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    
ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มี
เงื่อนไขต้องผ่านการประเมินคุณภาพงานเพ่ือก าหนดเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  ซึ่ งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีค าสั่งปรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ  
จ านวน 6 ต าแหน่งแล้วตาม ค าสั่งที่  23/2559  สั่ง ณ วันที่  14 มกราคม 2559  และ ก.ค.ศ.มีมติ
รับทราบค าสั่งดังกล่าวตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/215  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกอบด้วย 
  1. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีต าแหน่งเลขที่ อ 12 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  2. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต าแหน่งเลขท่ี อ 24  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  3. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนต าแหน่งเลขท่ี อ 39  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  4. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขท่ี อ 48(ต าแหน่งว่าง) 
  5. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขท่ีอ 59 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  6. ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในต าแหน่งเลขที่ อ 66 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549  เรื่อง การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ 
ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 และหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๘  และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่
มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ด าเนินการคัดเลือก  จ านวน  6  ต าแหน่ง คือ  
  1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีต าแหน่งเลขที่ อ 12 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  1.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต าแหน่งเลขที่ อ 24  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
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  1.3 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนต าแหน่งเลขท่ี อ 39  (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  1.4 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขที่ อ 48(ต าแหน่งว่าง) 
  1.5 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขที่อ 59 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 
  1.6 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในต าแหน่งเลขที่ อ 66 (มีผู้ครองต าแหน่ง) 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการตามกรอบอัตราก าลัง 

2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ 
ในมาตรฐานต าแหน่งของประเภทต าแหน่ง 
                      2.3 ผู้เข้ารบัการคัดเลือกและขอประเมินในต าแหน่งที่ก าหนดตามกรอบอัตราก าลังต้อง
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาตามแบบที่ก าหนด และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ที่กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 10 – 14 
ตุลาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์
ใบสมัครได้ทางhttp//www.pbn3.go.th 

              4. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร 
                      4.1 ใบสมคัรคัดเลือก และแนบส าเนาสมุดประวัติหรือส าเนา กพ.7 ที่ชัดเจน และมีข้อมูล 
ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ 
   4.2 แบบแสดงผลงานย้อนหลัง หรือความส าเร็จของงาน 
   4.3 แบบเค้าโครงผลงานที่จะเสนอขอรับการประเมิน 
                      4.4 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารสมัครตามข้อ 4.1 – 4.4   จ านวน  3  ชุด 
              5. วิธีการคัดเลือกและการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จะพิจารณาคัดเลือกและ 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

5.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการทดสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย (100 คะแนน) 

5.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ใช้วิธีการประเมินใน 2 ลักษณะ  
5.2.1 ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล 

ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์ (50 คะแนน) 
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  5.2.2 การสัมภาษณ์ (50 คะแนน) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 
               6. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
21 ตุลาคม 2559 09.30 – 12.00 น. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 - สัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
 

ห้องประชุม       
สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 3 
21 ตุลาคม 2559 13.00 - 14.30 น. ภาคความรู้ ความสามารถ  

(100 คะแนน)  
ความรู้ความสามารถท่ัวไปที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ห้องประชุม       
สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

21 ตุลาคม 2559 13.00 น. 
เป็นต้นไป 

ภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 - ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (50 คะแนน) 
 

ห้องประชุม       
สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

 
 

               7.เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกบุคคล 
 การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการคัดเลือก ผู้นั้นต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนและคะแนนประเมิน 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง รวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับผู้ได้คะแนนจากมากไปหา
น้อย กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดี กว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ ความสามารถเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าหากได้คะแนนคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่เท่ากันอีก ให้ใช้หลักอาวุโสในราชการจัดล าดับ 
                8. ปฏิทินด าเนินการคัดเลือก 
  ประกาศการคัดเลือก    วันที่  29  กันยายน   2559 
  รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก   วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2559 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  17 ตุลาคม  2559 
  ด าเนินการคัดเลือก    วันที่  21 ตุลาคม  2559 
  ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที่ 25 ตุลาคม  2559 
 

 9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  25  ตุลาคม  2559  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (http://www.pbn3.go.th)  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับของแต่ละต าแหน่ง และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีต าแหน่งเลขที่ อ 12 
  2. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลต าแหน่งเลขท่ี อ 24 

 



71 
  3. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนต าแหน่งเลขท่ี อ 39 
  4. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขท่ี อ 48 
  5. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาต าแหน่งเลขท่ีอ 59  
  6. ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในต าแหน่งเลขที่ อ 66 
                10. กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
จ าเป็นต้องยกเลิกค าสั่งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น    

  11. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้รับทราบค าสั่งการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
(ค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 128/2557 สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557)  ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. หากได้รับการคัดเลือกจะแต่งตั้ง (ย้าย) เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติรับทราบ
ค าสั่งแล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่     กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 

 
                                                              (นายดเิรก     ต่ายเมือง) 

             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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รายละเอียดการด าเนินการคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์  
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
(ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงวันที่  29 กันยายน 2559) 

-------------------------------------------- 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (100 คะแนน) 

ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับงาน ภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ  ดังนี้  

    1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 
    1.1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ส าหรับทุกต าแหน่ง ดังนี้ 

  1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2) พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
   3) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   4) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
   5) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
   6) พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
   7) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559   
   8) พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   9) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
   10) กฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
   11) ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา /นโยบายรัฐบาล /นโยบาย สพฐ. และนโยบาย สพท. 

 

 1.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  6 ต าแหน่ง
ประกอบด้วย 

     1) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
เกี่ยวกับงานภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีดังนี้ 

  (1) การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน   
  (2) การด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
           (3) กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี 

2) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
เกี่ยวกับงานภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 

 (1) งานวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 (2) งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ-     
        ศึกษา 
 (3) งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (4) งานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 (5) งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการด าเนินคดีของรัฐ 
 (6) กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล 
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3) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เกี่ยวกับงานภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน  มีดังนี้ 

     (1) งานข้อมูลสารสนเทศ  
     (2) งานนโยบายและแผน   
  (3) งานวิเคราะห์งบประมาณ   
  (4) งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   
     (5) งานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการจัด 
                       การศึกษา การด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์   และการบริหารงบประมาณ 
  (6) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  (7) งานวิเทศสัมพันธ์ 
  (8) งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  (9) งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (10) งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     (11) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา 

 4) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
เกี่ยวกับงานภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 

  (1) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
                        และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (2) งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร                   
                       สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
  (3) งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
                       นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
  (4) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  (5) งานส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุว 
                       กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์ 
                       สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
  (6) งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (7) งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  (8) งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและ 
                       คุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 5) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับงานภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีดังนี้ 

  (1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม  
     (2) งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 
 (3) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย 
 (4) งานตรวจสอบทางการเงินการบัญชี 
 (5) งานตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
 (6) การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน 
 (7) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



74 
 (8) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (9) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2. การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ (100 คะแนน) ใช้วิธีประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 ประเมินคุณลักษณะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล (50 คะแนน)  
มีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์ ดังนี้ 

1. วุฒิการศึกษา (5 คะแนน) 
 สูงกว่าปริญญาตรี    5 คะแนน 

    ปริญญาตรี / ป.บัณฑิต   4 คะแนน 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี    3 คะแนน 

2. อายุราชการ (10 คะแนน) 
    2.1 อายุการรับราชการ (5 คะแนน)  
     20 ปีขึ้นไป    5 คะแนน 
     15 – 19 ป ี    4 คะแนน 
     14 ปีลงมา    3 คะแนน 
     (เศษของปีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
    2.2 อายุตามต าแหน่งที่ปฏิบัติงานระดับช านาญการ (5 คะแนน) 
     8 - 10 ปี    5 คะแนน 
     5 – 7  ป ี    4 คะแนน 
     4 ปีลงมา    3 คะแนน 
     (เศษของปีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
   3. ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในรอบ 5 ปี (5 คะแนน) 

 7 – 10 ครั้ง    5 คะแนน 
 4 – 6 ครั้ง    4 คะแนน 
 1 – 3 ครั้ง    3 คะแนน   

   4. เป็นคณะท างาน กรรมการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานต้นสังกัด    
ภายในระยะเวลา 5 ปี (5 คะแนน) 
     ระดับประเทศ    5 คะแนน 
     ระดับภาค    4 คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   3 คะแนน 
                   5. ได้รับการยกย่องจากการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดใน ช่วงระยะเวลา  5 ปี        
นับถึงวันรับสมัคร (5 คะแนน) 
     ระดับประเทศ    5 คะแนน 
     ระดับภาค    4 คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   3 คะแนน 

6. ผลงานดีเด่นที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
นับถึงวันรับสมัคร (5 คะแนน) 
     ระดับประเทศ    5 คะแนน 
     ระดับภาค    4 คะแนน 
     ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่   3 คะแนน 
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7. การท างานเพ่ือส่วนรวม/จิตอาสาของหน่วยงานต้นสังกัด(5 คะแนน) 

 7 – 10 ครั้ง    5 คะแนน 
 4 – 6 ครั้ง    4 คะแนน 
 1 – 3 ครั้ง    3 คะแนน  

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือภารกิจประจ า ตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัด 
ภายใน 5 ปี นับถึงวันรับสมัคร  และที่ไม่ใช่งานตามข้อ 7  (นับจ านวนชิ้นงาน)  (5 คะแนน)   
     6 ชิ้นขึ้นไป    5 คะแนน 
     4 – 5 ชิ้น    4 คะแนน 
     1 – 3 ชิ้น    3 คะแนน 

9. วินัย (5 คะแนน) 
  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย   5 คะแนน 
  เคยถูกลงโทษทางวินัย   2 คะแนน 
 

2.3  สัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยก าหนดองค์ประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (10 คะแนน) 

    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือ 
สิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และ 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี      

 2) ทัศนคติและแรงจูงใจ  (10 คะแนน)  
   พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและ 
ความกระตือรือร้นในการท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

 3) ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นผู้น า (10 คะแนน) 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
การให้ค าแนะน าและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจน 
มีความคิดลึกซ้ึงกว้างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ  

 4) บุคลิกภาพแลท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
    พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  
ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

 5) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์  (10  คะแนน) 
    พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

---------------------------------- 
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ใบสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งเลขท่ี..................ชื่อต าแหน่ง...........................................ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
--------------------------------- 

 

1. ชื่อ............................................................................สกุล............................................................................ ..... 
2. เพศ   (    ) ชาย    (    )  หญิง 
3. วัน เดือน ปีเกิด..............................อายุปัจจุบัน....................ปี วันเกษียณอายุราชการ.... ............................... 
4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................ประเภท....................................ระดับ........ .................... 
5. เงินเดือน............................................บาท 
 สังกัดกลุ่ม.......................................................................ส านกังาน.................................................... ............. 
 โทรศัพท์...............................................................โทรสาร....................................... ........................................ 
 E –mail............................................................................................................................. ............................. 
6. ประวัติการรับราชการ (ให้จัดส่งส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ. 7 แนบใบสมัคร) 
 วันบรรจุเข้ารับราชการต าแหน่ง..................................................................ระดับ.......................... ................. 
 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการรวม..............................ปี .............................เดือน 
7. การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ (ต าแหน่งหัวหน้างาน/กลุ่มหรือระดับช านาญการ) โดยระบุเฉพาะ 

การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ระดับ และสถานที่ปฏิบัติราชการ 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
 
 
 
 
 

  

 

8. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อย่อ สาขา สถาบัน วัน เดือน ปี 

ที่ส าเร็จ 
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่ส าคัญ      
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9. ประวัติการศึกษาอบรมดูงาน (เฉพาะการอบรมที่ได้รับวุฒิบัตรและมีระยะเวลาการอบรม 3 วันขึ้นไป) 
 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลา 
   
   
   

 

10. ประวัติการลาและความประพฤติ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 

จ านวนวันลา  
ปีงบประมาณ/ 
จ านวนครั้งที่ลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาศึกษาต่อ รวมวันลา หมายเหตุ 

2559        
2558        
2557        

 

การด าเนินการทางวินัย  (     )  ไม่เคย    (     )  เคย (ระบุ
ข้อมูล)...................................................................... 
 

11.ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานที่เป็นเกียรติยศชื่อเสียง 
 

ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ รางวัลที่ได้รับ 
   
   
   

 

12. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความสามารถด้าน ระดับความสามารถ 
(ดี / ปานกลาง / น้อย) 

1. ภาษาต่างประเทศ 
    1) ภาษาอังกฤษ 
    2) ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................. 
.................................................................................... 

 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

2. คอมพิวเตอร์ 
    1) โปรแกรม........................................................... 
    2) โปรแกรม........................................................... 
    3) โปรแกรม........................................................... 

 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................... ................................................................................ 
................................................................................ 
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13. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน (โปรดระบุ) 
 1)........................................................................................................................... ...................................... 
 2) ........................................................................................ ........................................................................ 
14. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
 1)........................................................................................................................... ...................................... 
 2) .......................................................................................................................... ...................................... 
15. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
 1)........................................................................................................................... ...................................... 
 2) .................................................................................. .............................................................................. 
 
16. ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งที่สมัคร (จ านวน 1 เรื่อง) 
 เรื่อง................................................................................................ .............................................................. 
17. ผลงานหรือความส าเร็จของงาน (ให้แจ้งรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานย้อนหลังหรือ 
ความส าเร็จของงานตามเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี้ โดยไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ) 
18. เค้าโครงผลงานที่จะเสนอขอรับการประเมิน (ให้แจ้งรายละเอียดเค้าโครงเรื่องผลงานที่จะส่งไปประเมิน 
 ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร) (ระดับช านาญการ จ านวน 1 เรื่อง ระดับช านาญการพิเศษ  
      จ านวน 2 เรื่อง) 
      18.1 เรื่อง..................................................................................... ................................................ 
      18.2 เรื่อง.................................................................................................................. ................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องและ 
เป็นความจริงทุกประการ 
      (ลงชื่อ).................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
       (............................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ......................................................................................  
      (ลงชื่อ)...................................................... 
       (.................................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
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แบบแสดงผลงานย้อนหลังหรือความส าเร็จของงานประกอบการพิจารณา 
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งเลขท่ี..................ชื่อต าแหน่ง...........................................ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
(ระบุผลงานหรือผลงานปฏิบัติงานที่ส าคัญที่สะท้อนศักยภาพในการปฏิบัติงานและภาวะผู้น า  

โดยไม่จ ากัดผลงานที่เสนอ) 
---------------------------------------- 

 
ชื่อ – สกุลเจ้าของผลงาน...............................................................ต าแหน่ง....................................... ................. 
สังกัดกลุ่ม...............................................................ส านัก.................................. .................................................. 
 

 
ผลงาน 

 

เมื่อด ารงต าแหน่ง 
(ช่วงเวลาที่ด าเนินการ) 

ความรู้ความสามารถท่ี
แสดงถึงศักยภาพความ
เชี่ยวชาญในต าแหน่ง 

ประโยชน์ของ
ผลงาน/การได้รับการ

ยอมรับ 
1. ชื่อผลงานและสาระส าคัญ 
ของผลงานโดยสรุป (ท้ังนี้ให้แสดงถึง
กิจกรรมที่ท า ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้) 

   

2.   
 

  

3.   
 

  

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้จัดท าผลงานดังกล่าวข้างต้นจริง 
 

      (ลงชื่อ).................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
       (............................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ......................................................................................  
      (ลงชื่อ)...................................................... 
       (.................................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../.................. 
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ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ............................................................................ 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..............................................................ต าแหน่งเลขที่.............. ..... 
กลุ่ม........................................................................... 

------------------------------------- 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ......................................... 
 

หลักการและเหตุผล........................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ............................................................................................................... ............................... 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ............................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอแนวคิด 
       (............................................) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
      วันที่................./...................../..................  
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ระเบียบวาระท่ี  5.7  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
                           ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
                            (นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ค าขอ 
  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค (2) มาด ารงต าแหน่ง      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ในต าแหน่งว่าง  จ านวน 1  ต าแหน่ง    
 
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21 เมษายน 2552 
เรื่อง  การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร          
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

           3.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่  28  
กรกฎาคม  2559  มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการรับย้ายข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาการ แทนต าแหน่งที่ว่าง และคาดว่าจะว่างจากการย้ายในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ดังนี้  

 

ที ่ ต าแหน่ง/ระดับ เลขที่ 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 

1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 8 อ านวยการ 

2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 45 นโยบายและแผน 

3 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 7 อ านวยการ 

4 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 16 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

5 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 20 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

6 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 25 บริหารงานบุคคล 

7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 42 นโยบายและแผน 

8 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 49 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ อ 60 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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 3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ยื่นค าร้องขอย้าย  ดังนี้ 

  3.2.1  ยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  3  ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง กลุ่ม ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง 

กลุ่ม หมายเหตุ 

1 นางปวงอร  เบ้าสิน เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

นโยบายและแผน  

2 น.ส.จุฑารัตน์  

เนียมถนอม 

นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

อ านวยการ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

3 นางธัญญ์ชลิต ใจแสน นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

อ านวยการ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

 

รายที่ 2  ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจากด ารงต าแหน่งปัจจุบันไม่ครบ  12 เดือน ด ารงต าแหน่ง 
เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2558  

รายที่ 3 ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจากด ารงต าแหน่งปัจจุบันไม่ครบ 12 เดือน ด ารงต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2558 
  3.3.2  ยื่นค าร้องขอย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน   -  ราย 
 3.3 ตรวจสอบค าร้อง  คุณสมบัติ  และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายฯ   

      3.4  คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา  
 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว มีความเห็น สมควรเสนอขออนุมัติ
ย้าย  นางสาวปวงอร  เบ้าสิน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี  อ 56 กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ 45  กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ 
      4.2  สมควรให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  เมื่อด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 
 

5.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว   
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ประการใด 
 
6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขออนุมัติผลการประเมินค่างาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับ  

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

           (นายดิเรก   ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
                 ดว้ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความประสงค์ขออนุมัติ    
ผลการประเมินค่างาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน  2 ต าแหน่ง 
 

2. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 3.1 ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งตามกรอบอัตราก าลังก าหนด
เงื่อนไขท้ายต าแหน่งว่า “ต้องผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดก่อน จึงจะก าหนดเป็นระดับช านาญการพิเศษได้” 
                3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตั้งกรรมการประเมินค่างาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
ตามมต ิอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2559  และคณะกรรมการได้ประเมินค่างานฯ เรียบร้อยแล้ว 
                  3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ       
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นตามกรอบอัตราก าลัง ส าหรับต าแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่ง ตาม       
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 4 ด้าน ซึ่งต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
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 3.4 คณะกรรมการได้ประเมินแล้ว มีคะแนนดังแบบสรุปคะแนนผลการประเมินค่างานของ
คณะกรรมการ มีดังนี้   
 

ล าดับที่ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง 

ผลการประเมินกรรมการ (คะแนน) ผลการ
ประเมินเฉลี่ย 

(คะแนน) คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

1 อ 38 นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

92 89 90 90.33 

2 อ 47 นักวิชาการศึกษา 92 88 88 89.33 
       

 
 รายละเอียดเอกสารดังที่แนบ  
                      3.5 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
       เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน   
ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ           
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 2 ต าแหน่ง 

 
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพงาน   
โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แล้วน าเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาด าเนินการต่อไป   
 

6. มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขออนุมัติก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่าง ของข้าราชการครูและบุคลากร                 
                           ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                           เพื่อใช้ในการคัดเลือกและใช้ในการสอบแข่งขัน 
                            (นายดิเรก   ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ค าขอ 
    ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอขออนุมัติก าหนดสัดส่วนจ านวน
ต าแหน่งว่าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) เพ่ือใช้ในการคัดเลือกและใช้ในการสอบแข่งขัน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 , 2 , 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
          2.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11  ลงวนัที่  9 กันยายน 2559 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  
            2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2556  เรื่อง 
มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
             

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.      
ที่ ศธ 0206.5/ว 11  ลงวันที่ 9 กันยายน 2559   รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.4 หน้าที่ 22  “ข้อ 7  
 ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือก ก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการคัดเลือกและในการสอบแข่งขัน        
ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง”   
  3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีต าแหน่งว่าง  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ที่จะน าไปก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการคัดเลือก
และในการสอบแข่งขัน  ดังนี้   
       3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 3 ต าแหน่ง 
            1) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ50 
           2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ52 
           3) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ53 
     3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
    - ไม่มีต าแหน่งว่าง- 
     3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน  6  ต าแหน่ง 
              1) ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 7 
                                 2) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ16 
                                 3) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ20 
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     4) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ25 
     5) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ49 
     6) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ60 
     3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   จ านวน  5 ต าแหน่ง 
              1) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ3  
                                 2) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่  อ4 
                                 3) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ24 
     4) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ25 
     5) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 46 
                   3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรอนุมัติหลักการ   
                4.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ก าหนดต าแหน่งว่างที่จะใช้ส าหรับการคัดเลือก  และ
ใช้ส าหรับการสอบแข่งขัน  ดังนี้ 
1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ก าหนดสัดส่วนใช้คัดเลือก 2 อัตรา  และสอบแข่งขัน  1 อัตรา   

ที ่ การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง กลุ่ม ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง กลุ่ม 

1 อ50 นักวิชาการศึกษา ส่งเสริม         
การจัดการศึกษา 

อ53 นักวิชาการ
ศึกษา 

ส่งเสริม          
การจัดการศึกษา 

2 อ52 นักวิชาการศึกษา ส่งเสริม        
การจัดการศึกษา 

   

 
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ก าหนดสัดส่วนใช้คัดเลือก 3 อัตรา  และสอบแข่งขัน  3 อัตรา 

ที ่ การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง กลุ่ม ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง กลุ่ม 

1 อ 16 นักวิชาการเงินและบัญชี บริหารงาน
การเงินฯ 

อ 7 นัก
ประชาสัมพันธ์ 

อ านวยการ 

2 อ 25 นักทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล อ 20 นักวิชาการพัสดุ บริหารงานการเงินฯ 

3 อ 49 นักวิชาการศึกษา ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

อ 60 นักวิชาการ
ศึกษา 

ส่งเสริมฯ เอกชน 
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4. สพม.เขต 40  ก าหนดสัดส่วนใช้คัดเลือก  3 อัตรา  และสอบแข่งขัน  2  อัตรา 

ที ่ การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 

ต.เลขที่ ต าแหน่ง กลุ่ม ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง กลุ่ม 

1 อ3 นักจัดการงานทั่วไป อ านวยการ อ 4 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

อ านวยการ 

2 อ46 นักวิชาการศึกษา ส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

อ25 นักทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล 

3 อ24 นักทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล    
  
 4.2 หากมีต าแหน่งว่างเกิดขึ้นในภายหลัง  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าไปก าหนดสัดส่วน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  แล้วรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ
ต่อไป 
                4.3 หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดวัน และเวลาในการคัดเลือกแล้ว  
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ด าเนินการออกประกาศคัดเลือก   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 4.5 สมควรมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ  ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็น  แล้วรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ
ต่อไป 
 

5.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามเสนอข้อ 4.1 – 4.4 โดย
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต แล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอหรือไม่  ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10 อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สายงานสอน  
                           ประจ าปี 2559  
         (นายดิเรก ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น าเสนอ) 
................................................................................................................................................................... 
1.  ค าขอ 
         ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ตามค าร้องขอย้ายประจ าปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1-31  มกราคม 2559) กรณี
ย้ายปกติ ทดแทนต าแหน่งว่าง ที่เกิดขึ้นภายหลังจากคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40  มีต าแหน่งว่าง ดังนี้ 
 

สาเหตุที่ว่าง โรงเรียน วิชาเอก จ านวน 
ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คอมพิวเตอร์ ๑ ต าแหน่ง 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 
2.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  ลงวันที่ 21  มีนาคม 2559 
2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16  ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม  2558              

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5  ลงวันที่  10 มิถุนายน  2559  เรือ่ง การแก้ไข  
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          2.5 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2558       
เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ๓.๑  ต าแหน่งว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
ต าแหน่ง มีผู้จบวิชาเอกนี้ ยื่นค าร้องขอย้าย จ านวน ๑๓ ราย โดยมีผู้ขอย้ายไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์  จ านวน ๑ ราย คือ  นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
 ๓.๒ กรณีท่ีนายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย  ได้รับอนุมติให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งเดิม ที่ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จะมีต าแหน่งว่าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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 3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙  มีมติเห็นสมควรให้น าเสนอ กศจ.พิจารณา ย้าย นายทีมเขตต์       
วจีอรุโณทัย  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ไปด ารง
ต าแหน่งเดิม ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  และพิจารณาต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังการย้าย 
ไม่มีผู้ขอย้ายมาด ารงต าแหน่ง เสนอให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  
 
4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
             4.1  สมควรอนุมัติให้ย้าย นายทีมเขตต์    วจีอรุโณทัย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่ง ครู   โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ไปด ารง
ต าแหน่งเดิม ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตามผลการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  4.2  สมควรอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โดยการบรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ก่อน  กรณีที่ไม่มี
วิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ให้ขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้จากบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่ืน ตามล าดับ 
   4.3  สมควรอนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตาม (๑) และ 
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาม (๒) ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 
5.  ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจัดหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติตาม ข้อ 4.1- 4.3  โดยผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 
 
 

 6.มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.11 ขออนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
                          เป็นการชั่วคราว 
                           (นายดเิรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน เป็นการชั่วคราว ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3   
 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 24 และ 69  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 2.2 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2554 ข้อ ฌ หลักเกณฑ์
และวิธีการย้าย กรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 2.4 บันทึกข้อตกลงระหว่าง นางสายบัว  สอาดพรม กับ นายวิทยา  เกษาอาจ 
 2.5 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ 529/2559           
สั่ง  ณ  วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 
 2.6 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ 37/2559                
สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 นางสายบัว  สอาดพรม  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์  และนายวิทยา  
เกศาอาจ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์  ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  เนื่องจาก  นางสายบัว  สอาดพรม  เกิดปัญหา ความขัดแย้งกับคณะครู        
หากปล่อยไว้ปัญหาอาจบานปลายยากแก่การแก้ไขและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ    
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 37/2559     
สั่ง ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2559   
 3.3 ข้าราชการทั้ง 2 รายได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันเพ่ือสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เป็นการ
ชั่วคราว  ป้องกันปัญหาที่เกิดอาจบานปลาย ยากแก่การแก้ไข และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จึงได้มีค าสั่งให้บุคคลทั้งสอง    
ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว   รายละเอียดเอกสารดังแนบ 
 3.5  คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙  มีมติเห็นสมควรให้น าเสนอ กศจ.พิจารณา 
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4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4.1  สมควรอนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนเป็นการ
ชั่วคราว ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน   2 ราย  ดังนี้ 
    4.1.1  นางสายบัว  สอาดพรม  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์  ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 
    4.1.2  นายวิทยา  เกษาอาจ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์  ให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 
 4.2  สมควรให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ด าเนินการออกค าสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวทั้ง 2 
ราย  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงเรียนตามค าสั่ง  ทั้งนี้  ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ออกค าสั่ง 
  
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 
โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  แล้วตามท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.12 ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู            
                           ขอย้ายกรณีพิเศษ 
                             (นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 
 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขออนุมัติส่งค าร้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ขอย้ายกรณีพิเศษไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน  1 ราย  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 มาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16  ลงวันที่  28 กรกฎาคม  2558   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
      3.1  นางพิสมัย  สุวรรณานนท์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.3 ขั้น 43,080 บาท  ต าแหน่งเลขท่ี  6969  โรงเรียนบ้าน กม.35  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย กรณีพิเศษ  ไปด ารง
ต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ด้วยเหตุดูแลมารดาที่เจ็บป่วย 

   3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ด าเนินการตรวจสอบ     
ค าร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 
    3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา  
4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    สมควรอนุมัติให้ส่งค าร้องย้ายของ  นางพิสมัย  สุวรรณานนท์  ขอย้ายกรณีพิเศษไปส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  รายละเอียดเอกสารดังแนบ   

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
              คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องย้ายของ  นางพิสมัย  
สุวรรณานนท์  ขอย้ายกรณีพิเศษ  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3 แล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่ ประการใด  

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.13 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                     
                           ตามผลการสอบแข่งขันได้ 
                             (นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 
    ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขออนุมัติและจัดส่งค าร้องย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามผลการสอบแข่งขันได้ไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  1 ราย
  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 มาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16  ลงวันที่  28 กรกฎาคม  2558   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.3  ประกาศ อ.ก.ศ.จ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ลงวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ.  
2558  เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
      3.1  นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 16,190 บาท  ต าแหน่งเลขที่  3479  โรงเรียนบา้นหนองจอกวังก าแพง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย ตามผล
การสอบแข่งขันได้ไปด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39    

   3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ด าเนินการตรวจสอบ     
ค าร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 
             3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา  
4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    สมควร พิจารณาอนุมัติ และจัดส่งค าร้องย้ายของ  นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร  ขอย้ายตามผล
การสอบแข่งขันได้ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  รายละเอียดเอกสารดังแนบ   

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
              คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูฯ ตามผลการ
สอบแข่งขัน ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่ ประการใด  

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5.14  อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน                   
                             ไปด ารงต าแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                            (นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ค าขอ 
              ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ประสงค์ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา สายงานการสอน ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ราย        
นายทินกร พิมพ์สิงห์  

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1 มาตรา 53 และ มาตรา  59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
              2.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการ           
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559   
 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     3.๑   นายทินกร  พิมพ์สิงห์ วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา  รับเงินเดือนอันดับ คศ.3        
ขั้น  40,100 บาท  ต าแหนง่ครู  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40  มีความประสงค์ขอโอนไปรับราชการในต าแหน่งครู   โรงเรียนองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 
              3.2   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ยินยอมให้โอน   
     3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
             
4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      สมควรพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครู โอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
              คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ ราย นายทินกร   พิมพ์สิงห์     
โอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอหรือไม่ ประการใด  

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.15  ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
                            ตามมาตรา 38 ค.(2) 
                             (นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
.................................................................................................................................................................. 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ        
มาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 2 ราย 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา53 มาตรา57  มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
               2.2 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
               2.3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม  2558  
เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินขั้นต่ าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือน   
               2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน  2558  เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
              2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/760  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2559             
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
              2.6 หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0721/4825  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559  เรื่อง การให้โอน
ข้าราชการ 
              2.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/778  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เรื่อง การรับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
              2.8 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/5763  ลงวันที่ 17  พฤษภาคม  
2559  เรื่อง การโอนข้าราชการ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 1 /2559  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  อนุมัติให้รับโอนข้าราชการพลเรือนพลสามัญ         
จ านวน 2 ราย  คือ 
        3.1.1 นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งนักวิชาการสรรพากร   
ระดับช านาญการ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2   สังกัดกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง     
มาด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการ   ต าแหน่งเลขท่ี อ 40  กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
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          3.1.2 นางสาวธนิษฐา  เทียนไสว  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดับปฏิบัติการ  สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรางการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
มาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 28  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   และได้รายงานไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา  
 3.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ 
    3.2.1  ให้รับโอน นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข   ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.5/778  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  แล้ว และหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0721/4825  ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2559  เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ก าหนดวันในการออกค าสั่งให้รับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 
    3.2.2  ให้รับโอน นางสาวธนิษฐา  เทียนไสว  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.5/582  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2559  แล้ว และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ที่ ศธ 0201.4/5763  ลงวนัที่ 17  พฤษภาคม  2559  เรื่อง การโอนข้าราชการ  ได้ก าหนดวันในการออก
ค าสั่งให้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 
  3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4.1 สมควรพิจารณาอนุมัตริับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร           
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
จ านวน  2 ราย  ดังนี ้
      4.1.1 นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข   ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งนักวิชาการสรรพากร   
ระดับช านาญการ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2    สังกัดกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง     
มาด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการ   ต าแหน่งเลขท่ี อ 40  กลุ่มนโยบายและแผน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
  4.1.2  นางสาวธนิษฐา  เทียนไสว  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดบัช านาญการ  สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรางการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 28  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
 4.2 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ด าเนินการออกค าสั่งย้ายและรับโอนข้าราชการรายดังกล่าว  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2        

โดยผ่านการตรวจสอบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอหรือไม่  ประการใด 
 
6. มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.16  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซ่ึงผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
                           อย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
                             (นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
.................................................................................................................................................................. 
1. ค าขอ 
 ด้วยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมิน              
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐  ราย นายกฤษฎา  อินทับทิม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.1  มาตรา 53 และ 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548  เรื่อง        
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ มีข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  จ านวน 1 ราย  ได้แก่
นายกฤษฎา  อินทับทิม  ข้าราชการครูดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน
สหชาติเศรษฐกิจวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓  ตั้งแตว่ันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๗  ต่อมาได้รับค าสั่งให้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 กรณีสอบแข่งขันได้ โดยได้รับการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจนครบ 2 ปี (รวม 8 ครั้ง) ครบก าหนดตั้งแต่วันที่  2 มีนาคม ๒๕๕๙   
                3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.   
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปดังนี้ 
  3.2.1 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา ในต าแหน่งครูผู้ช่วย   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี  นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
  3.2.2 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้คณะกรรมการ            
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด าเนินการ ดังนี้ 
                               1) ก.ค.ศ.ก าหนดให้ประเมินทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด           
เป็นเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง  ดงันี้  
                                    ครั้งที่ 1 – 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 
                 ครั้งที่ 5 – 8 แตล่ะครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอ านาจ   
ตามมาตรา 53  ทราบ 
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   2) เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ            
พัฒนาอย่างเข้ม  เสนอต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  3.2.3 การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับ          
วันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
  3.2.4 กรณีเห็นว่าครูผู้ช่วยมผีลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นรับราชการต่อไป       
ก็ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้น
ให้ด ารงต าแหน่งครู  แล้วให้แจ้งผู้นั้นทราบ 
 3.4 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้ง
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 3.5  คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือ เมื่อวันที่  20 กันยายน 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีมติเห็นชอบให้เสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4.ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 สมควรอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและให้ผู้มีอ านาจ       
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู       
ในสถานศึกษาเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่     
3 มีนาคม 2559   

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา   
                คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณา ดังนี้ 
 5.1 อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา  53  สั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครู  รายนายกฤษฎา  อินทับทิม  
โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แล้วตามท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด  

 5.2 อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งจาก ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็น ต าแหน่งครู  

6. มติที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.17  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูช่วยราชการต่อเนื่อง  
                             (นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
.................................................................................................................................................................. 

๑. ค าขอ  

ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ให้  นายเรวัฒ  ยิ้มน้อย  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ปัจจุบันช่วยราชการ ที่โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ขอช่วยราชการต่อ เป็นเวลา 1 ปี ตามข้อเสนอของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

๒. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 

ฯลฯ 

      “การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา
ใด เป็นการชั่วคราว ในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” 

ฯลฯ 

2.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3584      
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2548  เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/10229        
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2548  เรื่อง การช่วยราชการ กรณีจ าเป็น 5 กรณี ตามมติคณะรัฐมนตรี  

2.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/855            
ลงวันที่ 15 เมษายน 2552  เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ 

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ๓.๑ ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้รับค าร้องขอช่วยราชการต่อเนื่อง            
ราย นายเรวัฒ  ยิ้มน้อย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ปัจจุบันช่วย
ราชการ ที่โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ขอช่วยราชการต่อ เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากอยู่
ระหว่างด าเนินการทางวินัย 
 3.2 ส านักงาน ก.ค.ศ.ให้ด าเนินการเรื่องการช่วยราชการตามแนวปฏิบัติเดิม ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/3548  ลงวนัที่  20  มีนาคม 2548  เรือ่งการช่วยราชการของข้าราชการครูฯ โดยให้ช่วย
ราชการได้ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ 
  1. ติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  2. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต้องรักษาตัว 
  3. ถูกคุกคามต่อชีวิต 
  4. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีขาดอัตราก าลัง 
  5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด าริ/พระราชประสงค์ 
 



126 
 3.3  มาตรา 69  วรรค 2 ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
ก าหนดว่าการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา
ใด เป็นการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
อนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรเห็นชอบให้ นายเรวัฒ  ยิ้มน้อย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  ช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ป ี 
 
5. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติให้ นายเรวัฒ  ยิ้มน้อย ครูโรงเรียน            
นาสนุ่นวิทยาคม ช่วยปฏิบัติราชการต่อเนื่อง เป็นเวลา 1 ปี  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.18  ขอความเห็นชอบพิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง  
                            เพ่ือใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
                             (นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
.................................................................................................................................................................. 

๑.  ค าขอ 
           ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนดสัดส่วน ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่าง  เพ่ือใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว 9 ลงวันที ่29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์                          
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          2.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559   

3.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ๒.๑  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ก าหนดให้ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เดิม)  พิจารณาก าหนดสัดส่วนของจ านวน
ต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้      
ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง เว้นแต่ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงต าแหน่งว่าง  ให้ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เดิม)  พิจารณาต าแหน่งว่าง ได้ตามความเหมาะสม  
          2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง และ 
จะว่างจากการเกษียณอายุราชการ ( 1 ตุลาคม  2559) และมีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  ดังนี้ 
      2.2.1  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ว่างเดิม เกษียณอายุ รวม กลุ่ม

ประสบการณ์ 
กลุ่ม
ทั่วไป 

รวม 

1.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 20 16 36 0 0 0 
2.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 14 10 24 0 3 3 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 30 18 48 0 0 0 
4.สพม.40 0 3 3 0 2 2 

 

      2.2.1  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สพท. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

 ว่างเดิม เกษียณอายุ รวม กลุ่ม
ประสบการณ์ 

กลุ่ม
ทั่วไป 

รวม 

1.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3 1 4 0 0 0 
2.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0 1 1 0 0 0 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 7 2 9 0 0 0 
4.สพม.40 2 4 6 0 0 0 
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๔. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
           สมควรให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณาก าหนดสัดส่วนต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาว่างที่จะใช้รับย้ายและต าแหน่งที่จะใช้บรรจุ ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ   
ดังนี้ 
     4.1  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สพท. จ านวนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 
 รับย้าย บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 18 18 36 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 12 12 24 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 24 24 48 
4. สพม. 40 1 2 3 

     4.2  ต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา 
สพท. จ านวนต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 

 รับย้าย บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก รวม 
1.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 2 2 4 
2.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 0 1 1 
3.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 5 4 9 
4. สพม. 40 3 3 6 

 

๕.  ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาเห็นชอบ ตาม ข้อ 4.1 –ข้อ 4.2       
โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต แล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอ หรือไม่ ประการใด 
 
6. มติที่ประชุม  1.  อนุมัติตามเสนอ   

2.  ขอให้ สพม.40 ก าหนดสัดส่วนรับย้ายต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  
     โดยให้รับย้าย 3 บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก  3  
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ระเบียบวาระท่ี 5.19 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร                    
                           สถานศึกษา  (ค าร้องขอย้ายฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559)   
                            (นายดิเรก  ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ  
 ด้วย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบและ
จัดท าข้อมูลย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
ตามค าร้องขอย้ายของตนเอง  โดยน าค าร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม  2559             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ มาพิจารณา  ดังนี้ 
                 1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     
                 1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
                 1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
                 1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
และได้ตรวจสอบแล้วผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.   กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
              2.1  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 9  ลงวันที่   29   กรกฎาคม   2554 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 
               2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง การ
ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.5  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา                                        

3.   รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
              3.1  ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่  29 
กรกฎาคม 2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2554 และ ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 206.4/1024 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม  
2556 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2559 เรื่อง แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559       
เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    3.2 กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติก าหนด
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559  
  3.3  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย ในระหว่างวันที่       
1 – 15 สิงหาคม ของทุกปี  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต ด าเนินการดังนี้ 
   3.3.1 แจ้งให้โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ไปด ารงต าแหน่งน าเรื่องย้ายเสนอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่  15  กันยายน 2559   
   3.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า  และจัดท าค่าคะแนน          
ตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
           3.4 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าสมควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต          
ต้ังคณะท างานตรวจสอบและจัดท าข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนน าเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

      สมควรเห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบและ
จัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  เพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาในคราวต่อไป  

5.  ประเด็นที่เสนอ      
                คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   จะพิจารณาเห็นชอบ ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ หรือไม่ ประการใด 

6.  มติที่ประชุม      
                เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต ต้ังคณะท างานตรวจสอบและจัดท า  
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
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ระเบียบวาระท่ี 5.20  ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
                           ตามมาตรา 38 ค.(2)  
                            (นายดิเรก  ต่ายเมือง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าขอ 
   ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขออนุมัติส่งค าร้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  ของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ราย นางเจนทิพย์  บุญเมือง    

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 มาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวนัที่  5 กรกฎาคม  2549  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
      3.1  นางเจนทิพย์  บุญเมือง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รับเงินเดือนระดับปฏิบัติงาน ขั้น 13,690 บาท  ต าแหน่งเลขที่      
อ 64   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ด้วยเหตุผลกลับภูมิล าเนา  ดูแล
บิดา มารดา และบุตร 

   3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ด าเนินการตรวจสอบค าร้อง 
คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 

   3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา  
4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายของ  นางเจนทิพย์  บุญเมือง  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
            คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้าย  โดยผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  แล้ว  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่ ประการใด  

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.21 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                           เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้าน 1, 2 และ 3) 
         (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
             ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ  และด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้ยื่นขอรับการประเมินจ านวน 1 ราย 
   1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้ยื่นขอรับการประเมินจ านวน 5 ราย 
              1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         มีผู้ยื่นขอรับการประเมินจ านวน   2 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
             2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
   “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
          2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะ
แล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
            3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552ได้ก าหนดให้ กศจ.
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม   
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่  3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 คนต่อผู้ขอ 1 ราย  คณะกรรมการส าหรับต าแหน่งครู ประกอบด้วย 

                  3.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
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3.2.3 ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการและเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน โดยให้ตั้งคณะกรรมการ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 , 2 และ 3 

  3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่  3  ผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้ 
 4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        จ านวน  1 ราย 
 4.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3        จ านวน  5 ราย 
               4.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                    จ านวน  2 ราย 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.22 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
                           (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัตผิลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
              1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    จ านวน  1 ราย 
              1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน  3 ราย 
              1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                 จ านวน  12 ราย 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ   
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
   “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น      
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง        
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน             
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์             
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
   2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /๑๑๐๐  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554  
เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.๑ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔ /ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒          
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ฯลฯ 
      “5 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  5.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
  5.2  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน  
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
  5.3  ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 65 
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   กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่า               
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน   
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตามให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7.  เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาผล         
การประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด” 

  3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ยื่นค าขอ 
รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบค าขอและ
เอกสารหลักฐานแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบและคณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ดังนี้ 
                  3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    จ านวน  1 ราย 
                  3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน  3 ราย 
                  3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                 จ านวน 12 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1,2 และ 3 
           3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรพิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน  16 ราย  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
             คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ  โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.23 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                           เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2 ) 
                          (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
                ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงคข์ออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1ประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1  ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
               1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       จ านวน  3 ราย 
               1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                     จ านวน 1 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
               2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ  ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ   
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
   “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
                2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 “หลักเกณฑ์ 

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

ฯลฯ 
 

  วิธีการ 
ฯลฯ 

                   3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
  3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1  คือ  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ  ด้านความรู้ความสามารถ 
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 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ตั้งคณะกรรมการ              
จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน และข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น ที่มี
วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบของ  ผู้รับการประเมิน จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 และ 2 
                3.2 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                  สมควรพิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน (คณะกรรมการชุดที่ 1) ประเมินด้านที่ 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 4 ราย ดังนี ้
                  4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       จ านวน  3 ราย 
         4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                     จ านวน  1 ราย 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ  โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.24 ขออนุมัติผลการประเมินด้าน 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
                           ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
                          (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
              ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรูข้องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
              1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน  1 ราย 
              1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                  จ านวน 11 ราย 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
              2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ    
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้         
มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
   มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
             2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ฯลฯ 
  “4. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้  
  4.1  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  4.2  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70” 
                  2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2553 เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                 3.1  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  12 ราย 
              3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตั้งกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ 
ได้ประเมินทั้ง 2 ด้าน เรียบร้อยแล้ว    

        3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 12 ราย  ผ่านการประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 
2ด้านความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 

              3.4 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรพิจารณาอนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 
              4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    จ านวน  1 ราย 
              4.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                จ านวน  11 ราย 
 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
            คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ  โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.25  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                            เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 3 ) 
                 (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน  
            1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
                  1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                  1.2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                  1.2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
         2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
           2.4 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2  ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ลับ ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2.4.1 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและ
ประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

                 2.4.2 จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) พิจารณาจากจ านวนค าขอรับการประเมิน โดยก าหนดให้มีจ านวน
กรรมการ/คณะกรรมการ และสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
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ค าขอแต่ละสาขา (ราย) จ านวนกรรมการ/   
1 คณะ 

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 - 10 6 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอ จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 2 คน 

11-50 9 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอ จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 3 คน 

ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป 9 คน(ตั้งไดส้าขาละ 2 
คณะ) 

ในการประเมินค าขอ 1 ราย ก าหนดให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                2.4.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนอกและในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีคุณสมบัติระดับปริญญาคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งตรงตามสาขาที่จะ
ประเมิน และต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเคย
เป็นข้าราชการครูที่รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 8 
 2.4.4 กรณีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระสารการเรียนรู้/สาขาใด  
มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 2.4.2  
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
                          1) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 6 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 2 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 1 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ 2 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้  
           2) การตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีกรรมการจ านวน 9 คน/1 คณะ 
                          กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 3 คน เช่น มีเพียง 1 คน ให้ตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินฯ  
แทนได้ 2 คน หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษาอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ทั้ง 3 คน เป็นต้น หรือกรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินฯ แทนได้ 
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                2.4.5  การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้จัดท าเป็นประกาศ กศจ.เพชรบูรณ์  
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เดิม)) โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
กศจ.เพชรบูรณ์เป็นผู้ลงนามในประกาศ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
               3.1 มติ กศจ.เพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2559  อนุมัติ
ผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ราย  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แล้ว  
และอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 4 ราย  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 แล้ว 
               3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์เสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 2           
เพ่ือประเมินข้าราชการครูฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  เขต 2 และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  เขต 3  เพ่ือส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)     
ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 สาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               3.3 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               สมควรพิจารณาอนุมัตติั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ    
ช านาญการพิเศษ  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.26 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3  ผลการปฏิบัติงานการให้ข้าราชการครูและ 
                           บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ         
                          (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ดว้ย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัตผิลคะแนนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน  (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน   2 ราย 
            1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  จ านวน   4 ราย 
  1.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จ านวน 21 ราย 
  1.4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              จ านวน   5  ราย 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
           2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
           2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
           2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.7/ว 3ลงวันที่ 7เมษายน 2554  
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
          2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง 
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
          3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
โดย ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)ของผู้เสนอขอเลื่อน        
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
  3.1.1  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  ส่งรายงาน    
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 
  3.1.2 ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
     3.1.2.1 ผลการปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.2 ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
     3.1.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
. 
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  3.1.3 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.    
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) เป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
            3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน  2 ราย  อนุมัติให้ผ่านการประเมิน      
จ านวน  1  ราย และให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  6  เดือน  จ านวน 1 ราย 
            3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน  4 ราย  อนุมัติให้ผ่านการประเมิน         
จ านวน  4  ราย  
           3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ    
ช านาญการพิเศษ  ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน  21 ราย  อนุมัติให้ผ่านการประเมิน          
จ านวน 19  ราย และให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  6  เดือน  จ านวน 2 ราย  
           3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ที่คณะกรรมการมีผลการประเมินสิ้นสุดแล้ว จ านวน 5 ราย  อนุมัติให้ผ่านการประเมิน จ านวน  4  ราย และ 
ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  3  เดือน  จ านวน 1 ราย 

รายละเอียดเอกสารหมายเลข  1, 2, 3 และ 4 

           3.6 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด       
สมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            สมควรพิจารณาอนุมัตผิลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4  เขต  จ านวน 32 ราย ดังนี้ 

           4.1  อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ       จ านวน   28 ราย 
           4.2  อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 6 เดือน   จ านวน     3 ราย 
           4.3  อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 3 เดือน   จ านวน     1 ราย 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
                คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ข้อ 4.1 , 4.2       
และ 4.3   โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.27 การขอยกเลิกการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                          (นายสนุัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าขอ 
            ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะขอยกเลิกการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ในรายของ นางสาคร  อ่อนน้อมดี ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

2. กฎหมาย ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  “มาตรา 53 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ  ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ   
ช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
   “มาตรา 54  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความ
ประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
             2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
             2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
             3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้พิจารณาในรายของ นางสาคร 
อ่อนน้อมดี ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 มีความประสงค์จะขอยกเลิกการส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว (โรคหัวใจ) และผลงานบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ จึงขอยกเลิก
การส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 

            3.2 คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าสมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 
 
4.  ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
             สมควรพิจารณาการขอยกเลิกการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ในรายของนางสาคร   อ่อนน้อมดี   ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
              คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาให้ยกเลิกการส่งผลงานทางวิชาการ    
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ในรายของ นางสาคร  อ่อนน้อมดี  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอหรือไม่  ประการใด 

6. มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.28 ขอความเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ 
                           รับการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
                           (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เสนอผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง  
2.1  มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553   

เรื่องการประเมินข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  นางประชิด  ฟักจัตุรัส ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  โรงเรียนชุมชน
บ้านวังพิกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ยื่นค าขอรับการประเมิน เพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
 3.2  นางสาวราศี ชมภูมิ่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ยื่นค าขอรับการประเมิน 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระภาษาไทย 

3.3  ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ความว่า ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ                           
ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้  ในการกลั่นกรองดังกล่าว  อาจตั้งกรรมการขึ้นเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้ 

3.4 กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี  4/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2559 อนุมัติผล          
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

3.5 กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี  5/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2559  อนุมัติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
          3.6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงวันที่  4
สิงหาคม  2559 ประกอบด้วย 

(๑) นายดิเรกต่ายเมือง  ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
(๒) นายปรีชา  จิรวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย กรรมการ  
(๓) นางปัญญ์ประคอง  สาธรรม ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
(4) นางสุนันท์  บัวเทศ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เลขานุการ 
(5) นายประชา  จงเรียน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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และคณะกรรมการได้กลั่นกรองผลงานทางวิชาการและมีข้อเสนอแนะ ซึ่งข้าราชการครูได้ด าเนินการ                           

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

            3.7  คณะกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ กศจ.เพชรบูรณ์มอบหมาย ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2559  เห็นว่าสมควรเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา 

 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สมควรพิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แล้ว และเสนอค าขอให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญต่อไป 
 
5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาเห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงาน             
ทางวิชาการ และเสนอค าขอให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ 
 
6. มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.29  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ 
                            เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ  
                            เชี่ยวชาญ  
         (นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์ขอแก้ไขสัดส่วนในการจัดท าผลงานดีเด่น    
ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 ราย 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง 
 2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง 
 2.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 837 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            3.1  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 96 ราย  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขต 
ได้ส่งค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เข้ารับการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง ภายใน
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
              3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความประสงค์ขอแก้ไขสัดส่วนในการจัดท าผลงานดีเด่นฯ 
เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดท าผลงานดีเด่นฯ จึงขอแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 
                3.2.1  กรณีของนายบุญสูง  วงเวียน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน กม.28  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอแก้ไขสัดส่วนในการจัดท าผลงานดีเด่นที่ส่วน
ราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน 1 เรื่อง คือ โครงการ  
“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย”จากสัดส่วนในการจัดท าร้อยละ 100 เป็นสัดส่วนในการจัดท าร้อยละ 70 
 
 
 



187 
 

      3.1.2 กรณีของนายสุรวิทย์ น้อยกรม ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านเนินคนธา สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอแก้ไขสัดส่วนในการจัดท าผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล
สูงสุดระดับชาติขึ้นไป  จึงขอแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 

               1) รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการตอบปัญหาด้านสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น    
ป. 1 - 6  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 63 /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ในส่วนของสัดส่วนในการจัดท าผลงานดีเด่นฯ)  เดิม ร้อยละ 80 , แก้ไขเป็น ร้อยละ 100 

               2) รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการตอบปัญหาด้านสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น     
ป. 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 64 /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในสว่นของสัดส่วนในการจดัท าผลงานดเีด่นฯ)  เดิม ร้อยละ 80 , แก้ไขเป็น ร้อยละ 100 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1, และ 2 
 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรให้ความเห็นชอบแก้ไขสัดส่วนในการจัดท าผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ราย คือ นายบุญสูง  วงเวียน และ นายสุรวิทย์ 
น้อยกรม 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด 
 
6. มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.30  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
                            ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง                                                                          
                            นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ 
 (นายดิเรก   ต่ายเมือง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   น าเสนอ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  (ผอ.กลุ่มอ านวยการ)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
                2.1  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559   
 2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729  ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การ
แต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา 38 ค.(2)  “ ก.ค.ศ.มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ   
พลเรือนสามัญที่ ก.พ.ก าหนดในกรณีต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการพิจารณาการแต่งตั้ง
หรือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม  และในกรณีที่หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนดดังกล่าว ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)” 
               2.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน 2552 
เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
                2.4  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ต าแหน่งประเภท
วิชาการ   ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
               2.5  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

    2.6 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  เพ่ือแต่งตั้ง(ย้าย) ให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  

    ๒.๗  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
เพ่ือแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ(ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

              ๒.๘ หนังสือร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อตามกฎหมาย ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๙  ของนายอวยชัย    ทองหาร  
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  ว่าง  จ านวน   1  ต าแหน่ง  คือ 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 1  ( ผอ.กลุ่มอ านวยการ) 

               3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
(ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  และ มีผู้สมัคร  จ านวน  3  รายดังนี้ 
                         1)  นางละออง  หาญยากรณ์  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ            
                         2)  นายอวยชัย  ทองหาร  ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ 
                         3) นางสาวประกาย  บรรลัง   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีผู้มีคุณสมบัติ  จ านวน  1  ราย  คือ                   
หมายเลข 1  นางละออง  หาญยากรณ์   ส าหรับรายที่ 2)  และ รายที่ 3)  ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก                          
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะคัดเลือก ไม่ครบ  1  ปี 

               3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  คือ                             
นางละออง  หาญยากรณ์  รายละเอียดเอกสารที่แนบ   

               ๓.4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับหนังสือร้องทุกข์ จาก นายอวยชัย  ทองหาร  
ต าแหน่ง นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกฯ   กรณีไม่มีรายชื่อในประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ด ารง
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ)  ประกาศ ณ วันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และไม่เปิดโอกาสให้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐาน 

๓.5 นายอวยชัย  ทองหาร มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิจารณามีมติให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ด าเนินการปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง ดังนี้ 

      3.5.1 แจ้งเหตุผลการพิจารณาที่ไม่ปรากฏรายชื่อของนายอวยชัย  ทองหาร  เป็นผู้มีสิทธิ
เขา้รับการคัดเลือกในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว 

     3.5.2 พิจารณาทบทวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ราย นายอวยชัย ทองหาร ในการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

     3.5.3 เพิกถอนประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ตามหนังสือท่ี
อ้างถึงและให้ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง โดยประกาศให้นายอวยชัยฯ  เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก 

๓.6 นายอวยชัย  ทองหาร  ขอใช้สิทธิที่จะแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      4.1 สมควรพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  น าไปตรวจสอบเพื่อ
ความถูกต้องชัดเจน  หรือ 
       4.2 สมควรพิจารณาอนุมัติตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เสนอ โดยให้  
นางละออง  หาญยากรณ์  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการพิเศษ  
(ผอ.กลุ่มอ านวยการ)  ต าแหน่งเลขที่ อ 1  
5. ประเด็นที่เสนอ 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จะพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 40  น าไปตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องชัดเจน  หรือ จะพิจารณาอนุมัติตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เสนอหรือไม่ ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม 1. มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีหนังสือแจ้งให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 ชี้แจงตามค าร้องของ นายอวยชัย  ทองหาร  

                           2. ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ท าหนังสือชี้แจงตามค าร้อง  
ของนายอวยชัย  ทองหาร  เป็นลายลักษณ์อักษร  
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ระเบียบวาระท่ี 5.31 การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา           
ภาวะผู้น า Leadership Skill  

 (นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 
.................................................................................................................................................................. 
1. ค าขอ 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Skill  มีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายส่งเสริมทักษะทางด้านภาวะผู้น า 
(Leadership Skill) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 (Essential leadership skills in the 21st century) ซึ่งเป็นทักษะภาวะผู้น า      
ที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดข้ึนในตัวผู้น าในระดับต่างๆ ในการนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ  เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้น า Leadership Skill    
ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามจ านวน ดังนี้ 

        1.1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ปฐมวัย : คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด     
จ านวน 1 คน 

        1.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน ประถมศึกษา : คัดเลือกจากเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา จ านวน 1  คน 
        1.1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียน มัธยมศึกษา : คัดเลือกจากเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน  1 คน 

และส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม แบบประเมิน พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ได้รับการคัดเลือก  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพ่ือด าเนินการคัดเลือก
และประกาศผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

 1.2   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 40  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ด าเนินการดังนี้ 

1.2.1  ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

 1.2.2  ส่งใบสมัคร พร้อมแบบประเมินและข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ได้รับคัดเลือก
มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ท่ีตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์)  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อเสนอคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
ในการประชุมในวันที่ 27 กันยายน 2559 และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อไป 

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 249 ลงวันที่ 
8 กนัยายน 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาภาวะผู้น า Leadership Skill  
 2.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้น า Leadership Skill ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559  
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3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ได้คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
  3.1.1 สพม. เขต 40    ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
  3.1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 

3.1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
         1) นายณัฐ เลื่อนยศ            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 
         2) นายพีระวัตร จันทกูล       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
  3.1.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 คน คือ 
         นางสาวณฐมน คุณเที่ยง    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย 

3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ไดต้รวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
แล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ประถมศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1) นายณัฐ เลื่อนยศ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ  สังกัด สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2 (88 คะแนน) 
        2) นายพีระวัตร จันทกูล  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2 (89 คะแนน) 
  3) นางสาวณฐมน คุณเที่ยง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย สังกัด สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 3 (ข้อมูลไม่สมบูรณ์) 
                                       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สมควรให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียน ประถมศึกษา  
ให้เหลือ จ านวน 1 คน เพื่อส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  พิจารณา คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา จ านวน 3 คน ให้เหลือ จ านวน 1  คน   คือ นายพีระวัตร จันทกูล  ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  

6. มติที่ประชุม  อนุมัติให้ นายพีระวัตร จันทกูล  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2 (89 คะแนน) ซึ่งได้คะแนน สูงสุด เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา  
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ระเบียบวาระท่ี 5.32   ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
        (นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าเสนอ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
     ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่            
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
2. กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 “ข้อ 2 (6) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น” 
 2.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  “ข้อ ๔ ในแต่ละจังหวัด ให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ 
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดมอบหมาย 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
(๓) สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด” 
             2.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  
สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 “ข้อ (4)  (7/1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความ
จ าเป็น โดยค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า  และความประหยัด เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ในส่วนที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง” 
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
              3.1  ค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 “ข้อ 6 และข้อ 7” ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ท าหน้าที่ 
   3.1.1  ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา  ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    3.1.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด พิจารณาและ            
ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม      
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
             3.1.3  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค     
                     3.1.4 วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา”                                                   ฯลฯ 
 3.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 
2559  “ข้อ 8 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต่าง ๆ ท าหน้าที่เป็น
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน  แล้วแต่กรณี” 
  3.3 เนื่องจากการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีภารกิจ                 
ที่รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 เป็นต้นมา   มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                     3.3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด  โดยการประสานงานกับประธานแต่ละคณะเพ่ือก าหนดวันประชุม  จัดท าหนังสือเชิญประชุม          
การยืมเงิน  และการจัดท าหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม  และการส่งใช้เงินยืมฯ 
                     3.3.2 การจัดท าระเบียบวาระการประชุม  โดยมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจัดท า 
                 1) ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 คณะ ประกอบด้วย  งานด้าน    
การบริหารงานบุคคล  งานเกี่ยวกับนโยบายและแผน  งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษา  และด้านวินัย  
                 2) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดยน าความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ  มาปรับปรุงและจัดท าให้เป็นระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและคณะกรรมการฯ  ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ  
                 ซึ่งในแต่ละครั้งในการประชุม อกศจ./กศจ.ทุกคณะ มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเป็น
จ านวนมาก และงานต่าง ๆ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการรวบรวบระเบียบวาระการประชุม  การรวบรวม
ระเบียบ กฎหมายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการประกอบการพิจารณา  ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีจ านวนไม่เพียงพอ และยังต้องรับภารกิจหลัก
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ด้วย จึงท าให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  มีความล่าช้า อาจส่งผลเสียหายต่อทางราชการ    
  3.4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ยังมีภารกิจที่ต้องด าเนินการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในหลาย ๆ เรื่อง  ที่ต้องใช้บุคลากรและระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
       3.4.1 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  (ข้ึนบัญชีรวมของ กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศลงวันที่  21 กรกฎาคม 
2559)  ซึ่งจะต้องด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 , 2 , 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40     
ในแต่ละเดือน  และด าเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว                   
ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
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     3.4.2 การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี 2559  ซึ่งประกาศผลการสอบแข่งขัน เมื่อวันที่  21 กันยายน 
2559   จะตอ้งด าเนินการเรียกตวัผู้สอบแข่งขนัได ้มาบรรจุและแตง่ต้ังฯ ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่าง ๆ และด าเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว   
     3.4.3  ด าเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง    
ผู้บริหารสถานศึกษา  ในภาพรวมของ กศจ.เพชรบูรณ์  ตามต าแหน่งว่างของ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 , 2 , 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  คาดว่าจะ
ด าเนินการในเดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 
                        3.4.4 ด าเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
คาดว่าจะด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 
  3.5  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 ,3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ส่งเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ อย่างน้อย 
เขตละ 1 คน  มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมาช่วยราชการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขาดจากงานเดิมของส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 
2559 เป็นต้นไป 
     

4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
               4.1 สมควรอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,2 ,3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ อย่างน้อย  
เขตละ 1 คน  มาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยขาดจากงานเดิมของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
        4.2 สมควรมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์     
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงนามค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

5. ประเด็นที่เสนอ 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาอนุมัติ ตามเสนอ ข้อ 4.1 และ 4.2     
ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอหรือไม่  ประการใด 
 

6. มติที่ประชุม   
               อนุมัตติามเสนอ  โดยประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอความร่วมมือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต  ส่งบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นการชั่วคราว  รอบละ 6 เดือน ในการบังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด  
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ระเบียบวาระท่ี 5.33  ขออนุมัติคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  
                            ประจ าปี 2559  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าขอ 
           ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ         
ทางการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา จ านวน               
๙ รางวัล   ดังนี้ 
                   ครู            จ านวน  ๕ รางวัล 
                   ผู้บริหารสถานศึกษา         จ านวน  ๒ รางวัล 
                   ผู้บริหารการศึกษา           จ านวน  ๑ รางวัล 
                   ศึกษานิเทศก์  จ านวน ๑ รางวัล 
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลคุรุสภา” จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัล
ดังต่อไปนี้ 
                 ๑) เข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี” 
                  ๒) โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 
                  ๓) เงินรางวัลตามท่ีมูลนิธิรางวัลคุรุสภาพิจารณาก าหนด 
                     ส าหรับผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา และผ่านการประเมินสภาพจริง ณ 
สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวน  ๒๗ คน  จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลคุรุสภา  ดังนี้ 
         ๑) เข็ม “คุรุสภาสดุดี” 
                            ๒) เกียรติบัตร 
                            ๓) เงินรางวัล  

2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
     2.1 ประกาศคุรุสภา เรื่องการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
     2.2 ประกาศค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  ที่ ๓๓๖/๒๕๕๙       
เรื่องการแต่งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา          
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน ๒๕๕๙  
 

3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  3.1 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความร่วมมือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต
ประชาสัมพันธ์และรับผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่ งให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๑ คน ส่งให้ส านักงาน                 
เลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
                     รายละเอียดในการด าเนินการ 
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                     ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓                 
ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และปิดรับผลงาน  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  มีผู้ประกอบวิชาชีพ            
ทางการศึกษาขอเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา  ทั้งหมดจ านวน  ๑๔ คน   ดังรายชื่อต่อไปนี้                 
 

    ประเภทครู    จ านวน  ๕ คน 
1. นายวรายุ อินทราลักษณ์  โรงเรียนวังโป่งศึกษา   สพม.40 
๒. นางสุระพี อาคมคง  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  สพม.40 
3. นางชาลินี พรมแสง           โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   สพม.40 
4. นางรัชนู บัวพันธ ์  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม           สพม.40 
5. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  สพม.40  

                           ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน   9  คน 
 1. นายนิวัฒน์ กองมนต์      โรงเรียนบ้านขมวด            สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 2. นางกรณี ต๊ะอาจ      โรงเรียนบ้านปากน้ า          สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3. นายทวิต ราษี        โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 4. ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์   โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 5. นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม.40 
 6. นายฐิติพงษ์ ตรีศร       โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ   สพม.40 
 7. นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์    โรงเรียนหนองไผ่           สพม.40 
 8. นายสุวรรณชัย พรหมศร     โรงเรียนเพชรละครวิทยา      สพม.40 
 9. นางนิตยา คุ้มทรง      โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม    สพม.40 

     ประเภทศึกษานิเทศก์    

       -ไม่มีผู้ส่งผลงาน- 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรอง และจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาผลงานของผู้ที่ขอเข้ารับการคัดเลือกรางวัล            
คุรุสภา ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว   

       การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ที่ได้
ล าดับที่ ๑ ของแต่ละประเภท และจะส่งผลงานของผู้ที่ได้ล าดับที่ ๑ ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา           
เพ่ือคัดเลือกต่อไป  
 

สรุปคะแนนการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประเภทครู 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด คะแนนเต็ม 
๑๐๐ 

หมายเหตุ 

๑ นายสุระพี อาคมคง นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.๔๐ ๙๓.๐๐ ได้ล าดับท่ี ๑ 
๒ นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล เมืองราดวิทยาคม สพม.๔๐ ๘๖.๒๐  
๓ นางชาลินี  พรมแสง หล่มสักวิทยาคม สพม.๔๐ ๘๕.๖๐  
๔ นางรัชนู  บัวพันธ์ เมืองราดวิทยาคม สพม.๔๐ ๘๕.๔๐  
5 นายวรายุ อินทราลักษณ์ วังโป่งศึกษา สพม.40 81.00  
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4. ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด       
              4.1 สมควรคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา  ประจ าปี พ.ศ. 2559  
ตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ของแต่ละ
ประเภท  ดังนี้ 
             4.1.1 ประเภทครู  ผู้ได้รับการคัดเลือก ล าดับที่ 1  นายสุระพี อาคมคง  ต าแหน่งครู  
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
             4.1.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ล าดับที่ 1 นายไพโรจน์            
กระจ่างพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
       4.2 ขออนุมัติส่งผลงานของผู้ที่ได้ล าดับที่ 1 ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือคัดเลือกต่อไป   
 

5. ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จะพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2559   ตามเสนอ ข้อ 4.1 และ 4.2 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสนอหรือไม่ ประการใด          
 
6.มติที่ประชุม   อนุมัตติามเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด คะแนนเต็ม 

๑๐๐ 
หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ หนองไผ่ สพม.๔๐ ๙๖ ได้ล าดับท่ี ๑ 
๒ นายสุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา สพม.๔๐ ๙๐  
๓ นายนิวัฒน์ กองมนต์ บ้านขมวด สพป.พช.๑ ๘๙  
๔ ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ บ้านหนองย่างทอย สพป.พช.๓ ๘๕  
๕ นายฐิติพงษ ์ ตรีศร พุขามครุฑมณีอุทิศ สพม.๔๐ ๘๕  
๖ นางกรณี  ต๊ะอาจ บ้านปากน้ า สพป.พช.๑ ๘๔  
๗ นางนิตยา  คุ้มทรง แคมป์สนวิทยาคม สพม.๔๐ ๘๔  
๘ น.ส.อุบลพรรณ บุญมาก ศรีเทพประชาสรรค์ สพม.๔๐ ๘๒  
๙ นายทวิต  ราศี บ้านห้วยหินลับ สพป.พช.๒ ๘๐  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าก าหนดการประชุมครั้งถัดไป ขอก าหนดเป็นวันที่ 5 ตุลาคม 2559 
เนื่องจากมีวาระที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน คือ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)  และเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกท่าน  ร่วมแสดง
ความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ ที่จังหวัดสระบุรี   
 
ประชุม    รับทราบ  
 
ปิดประชุม   17.00 น. 
 
 
      
      
                                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
    (นางสาวไฉน  ผึ่งผาย) 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 
 
 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธวัช กงเติม)  
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
                               ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


