
 
 
 

ประกาศสํานกังานศกึษาธกิารจงัหวัดเพชรบรุ ี
เรื่อง  รายละเอยีดการประเมนิศกัยภาพการพจิารณายายขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงผูบรหิารสถานศกึษา ตามมาตรา  ๓๘ ข.  
(๑) รองผูอาํนวยการสถานศึกษา และ (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 

สงักดัสาํนักงานศึกษาธกิารจงัหวดัเพชรบรุ ี    
(กรณปีกต)ิ 

*************************** 
 

เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา  ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ  (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑  
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี     เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ   ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด    ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.   ท่ี  ศธ  ๐๒๐๖.๔/ว ๙    ลงวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔     หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี  
ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕   ลงวันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙     คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี ๑๐/๒๕๕๙   
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี ๑๑/๒๕๕๙  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๑  
มีนาคม  ๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี ๓๘/๒๕๕๙  สั่ง  ณ  วันท่ี  12  กรกฎาคม  
2559  โดยอนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   ในการประชุมครั้งท่ี   ๔ /๒๕๕๙    เม่ือวันท่ี  
๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๙  จึงกําหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา เพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด   ดังนี้ 
  ขอ ๑  ประกาศนี้  เรียกวา  ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง  รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ตาม
มาตรา ๓๘ ข. (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบุรี  (กรณีปกติ) 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   ๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  เรื่อง รายละเอียด
การประเมินศักยภาพการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา   ตาม
มาตรา ๓๘ ข. (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ (๒)  ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖    ยกเลิกประกาศสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพการพิจารณา 
ยายผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  และยกเลิกประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐   เรื่อง  การประเมิน
ศักยภาพของผูประสงคขอยาย   ตามหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ขอ ๔  การพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ตาม
มาตรา ๓๘ ข. (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา  และ (๒)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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ท้ังภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และตางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ใหพิจารณาจาก
รายละเอียดการประเมินศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 
  ท้ังนี้  การประเมินศักยภาพแตละองคประกอบตาง ๆ ดังกลาว  นอกจากการประเมินจากเอกสาร 
ท่ีผูขอยายแนบประกอบคํารองขอยายแลว  อาจมีการประเมินดวยวิธีการอ่ืน ๆ เชน  การสัมภาษณ สังเกต สอบถาม 
หรือตรวจสอบตามสภาพจริง  ณ  สถานศึกษานั้น ๆ  ก็ได 
  รายละเอียดการประเมินศักยภาพ จํานวน  ๘  ขอ  กําหนด  ๗๕  คะแนน   ดังนี้ 
  ๑. วิสัยทัศนความเปนผูนํา    (๑๐  คะแนน)  
  ๒. ความรูความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา  (๑๐  คะแนน)  
  ๓. ผลการปฏิบัติงาน     (๒๕  คะแนน)  
  ๔. ประสบการณ      (๑๐  คะแนน)  
  ๕. คุณวุฒิ      (  ๕  คะแนน)  
  ๖. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ    (  ๕  คะแนน)  
  ๗. ความอาวุโสตามหลักราชการ    (  ๕  คะแนน)  
  ๘. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือ   (  ๕  คะแนน)  
                       ปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน 
 

ที ่
รายะเอยีดการประเมนิ 

ศักยภาพฯ 
คะแนน กรอบการพจิารณา 

๑ วิสัยทัศนความเปนผูนํา ๑๐ ใหเขียนวิสัยทัศนความเปนผูนํา ท่ีแสดงถึงความรูความสามารถ 
   ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ในสถานศึกษาท่ีขอยายไปดํารงตําแหนง ความยาวไมเกิน ๕ 
   หนากระดาษขนาดเอ ๔  (ไมตองแนบหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ 

การพิจารณา) กําหนด ๑๐ คะแนน    
  - มีแนวคิด มีความทันสมัย สอดคลองกับทิศทางการจัดการ 
ศึกษา มีความเปนไปไดและเหมาะสม             ๕  คะแนน 
  - มีกระบวนการ วิธีการ และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
ใหเปนไปตามเปาหมาย คุณภาพนักเรียน ครู และโรงเรียน     

                                                            ๕  คะแนน 
๒ ความรูความสามารถในการ 

พัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ใหเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา ท่ีแสดงถึงสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําสายงาน ความยาวไมเกิน ๑๐ หนา 
กระดาษขนาดเอ ๔  หากมีเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการ 
พิจารณา ใหรวมภาคผนวกแลวไมเกิน ๒๐ หนากระดาษขนาด 
เอ 4   กําหนด 10 คะแนน  
 - สมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี 
การพัฒนาตนเอง และการทํางานเปนทีม        5  คะแนน 
 - สมรรถนะประจําสายงาน ไดแก การคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
 การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และการมีวิสัยทัศน                                  5  คะแนน 
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3 ผลการปฏิบัติงาน ๒๕ 3.1 พิจารณาจากการไดรับรางวัลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาซ่ึงจัด
โดยหนวยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากรางวัลสูงสุดเพียงระดับ
เดียวและใชไดเพียงครั้งเดียวและองคประกอบเดียวเทานั้น  ไดแก 
ผลงานท่ีเกิดจากการประกวด การแขงขัน การคัดเลือก  ใหนับ
ยอนหลัง  ๕  ป นับถึงวันท่ี  31 กรกฎาคม  ของปท่ีขอยาย 
กรณีเปนผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหใชผลงาน 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1  ลงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ 
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญทุกตําแหนง (ไมนับรางวัลเทียบเคียง) แนบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      3.1.1  ผลงานท่ีตนเองไดรับ (ระบุชื่อผูท่ีไดรับรางวัล)  
กําหนด  ๕  คะแนน 
                - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             5  คะแนน 
                - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีไมใชตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             4  คะแนน 
                - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเทา                                     3  คะแนน 
                - ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุมเครือขายจังหวัด หรือเทียบเทา    2 คะแนน 
                - ระดับกลุมโรงเรียน หรือระดับอําเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเทา                      1  คะแนน 

         3.1.2 ผลงานท่ีสถานศึกษาไดรับ (ระบุชื่อสถานศึกษาท่ีได 
รับรางวัล)    กําหนด  5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีไมใชตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             4  คะแนน 
               - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเทา                                     3  คะแนน 
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                   - ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุมเครือขายจังหวัด หรือเทียบเทา    2 คะแนน 
                - ระดับกลุมโรงเรียน หรือระดับอําเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเทา                      1  คะแนน 
      ๓.1.๓ ผลงานท่ีขาราชการครูในสถานศึกษาไดรับ(ระบุชื่อ
ขาราชการครูท่ีไดรับรางวัล)  กําหนด  ๕  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีไมใชตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             4  คะแนน 
                - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเทา                                     3  คะแนน 
                - ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุมเครือขายจังหวัด หรือเทียบเทา    2 คะแนน 
                - ระดับกลุมโรงเรียน หรือระดับอําเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเทา                      1  คะแนน 
      3.1.๔ ผลงานท่ีนักเรียนไดรับ (ระบุชื่อนักเรียนท่ีไดรับรางวัล)                                          
กําหนด  ๕  คะแนน            
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีไมใชตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2559                                             4  คะแนน 
               - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเทา                                     3  คะแนน 
               - ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุมเครือขายจังหวัด หรือเทียบเทา    2 คะแนน 
               - ระดับกลุมโรงเรียน หรือระดับอําเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเทา                      1  คะแนน 
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พิจารณาจากคาเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ 
นักเรียนรวมทุกวิชาของการสอบครั้งหลังสุดในระดับชั้น ป.6 หรือ 
ม.3 หรือ ม.6 ชั้นใดชั้นหนึ่งเพียงชั้นเดียว (แนบหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา)   กําหนด  ๕  คะแนน 
       - สูงกวาระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ท่ีแสดงวามีการ
พัฒนาข้ึนเทียบกับปท่ีผานมา                         5   คะแนน 
       - สูงกวาระดับประเทศหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีแสดงวามีการ
พัฒนาข้ึนเทียบกับปท่ีผานมา (อยางใดอยางหนึ่ง) 4  คะแนน 
       - เทากับระดับประเทศหรือผลสัมฤทธิ์เทากับปท่ีผานมา 
(อยางใดอยางหนึ่ง)                                     3  คะแนน  
       - ต่ํากวาระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ท่ีแสดงวาไมมีการ 
พัฒนาข้ึน                                                2  คะแนน     
4.1 อายุราชการในตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาท้ังหมด 
หรือ ผูอํานวยการสถานศึกษาท้ังหมด แลวแตกรณี  (ใหนับรวม 
ตําแหนงครูใหญ และอาจารยใหญ ตามกฎหมายเดิมดวย) นับถึง
วันท่ี 31 กรกฎาคมของปท่ีขอยาย  กําหนด  5  คะแนน                                                   
      - อายุราชการตั้งแต 20 ปข้ึนไป                5  คะแนน  
      - อายุราชการตั้งแต 15 ปข้ึนไป แตไมถึง 20 ป      
                                                            4  คะแนน 
      - อายุราชการตั้งแต 10 ปข้ึนไป แตไมถึง  ๑๕ ป   
                                                            ๓  คะแนน 
      - อายุราชการไมถึง 10 ป                       ๒  คะแนน 
๔.2 การเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือ 
วิทยากร ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาซ่ึงจัดโดยหนวยงานภาครัฐ ให 
นับยอนหลัง ๕ ป นับถึงวันท่ี  31 กรกฎาคม  ของปท่ีขอยาย 
(แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) กําหนด   5  คะแนน 
      - ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ               5  คะแนน 
      - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการหรือเทียบเทา 
                                                            4  คะแนน 
      - ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัดหรือระดับ 
กลุมเครือขายจังหวัด หรือเทียบเทา                  ๓  คะแนน     
      - ระดับกลุมโรงเรียน หรือระดับอําเภอ หรือสหวิทยาเขต   
หรือเทียบเทา                                            ๒  คะแนน 
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5 คุณวุฒิ 5 พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ.รับรอง โดยแนบหลักฐาน 
ใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีจบหลักสูตร 
หรือใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงแสดงวา 
จบการศึกษาในระดับนั้น (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) 
กําหนด  ๕  คะแนน 
  - ปริญญาเอก                                        5  คะแนน 

     - ปริญญาโทดานการบริหารการศึกษา           ๔  คะแนน 
  - ปริญญาโทสาขาอ่ืน หรือปริญญาตรีดานการบริหาร 
การศึกษา หรือ ป.บัณฑิต ทางบริหารการศึกษา  ๓  คะแนน 

     - ปริญญาตรสีาขาอ่ืน                               2  คะแนน 
6 การรักษาวินัยและ

จรรยาบรรณ 
5 พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย หรือการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ตั้งแตวันเริ่มรับราชการ นับถึงวันท่ี   
   31  กรกฎาคม  ของปท่ีขอยาย  โดยตรวจสอบหลักฐานจาก 
   สมุดประวัติหรือ ก.พ.7  หรือเอกสารท่ีเก่ียวของ  

กําหนด  ๕  คะแนน 
     - ไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัย หรือไมเคยประพฤติผิด        
   จรรยาบรรณของวิชาชีพครู                           5  คะแนน 
     - เคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัยข้ันภาคทัณฑหรือเคยประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพครูข้ันตักเตือน             ๓  คะแนน  
     - เคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาข้ันภาคทัณฑ หรือเคย      
   ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสูงกวาข้ันตักเตือน 

                                                           ๐  คะแนน 
 
 

๗ 

 
 
ความอาวุโสทางหลักราชการ 
 

 
 

5 

หมายเหตุ    ไมใหนําผลของ พ.ร.บ. ลางมลทินมามีผล 
                ตอการพิจารณา 
พิจารณาจากวิทยฐานะท่ีไดรับปจจุบัน  กําหนด 5 คะแนน 
  - เชี่ยวชาญพิเศษ                                     5  คะแนน 
  - เชี่ยวชาญ                                            4  คะแนน 
  - ชํานาญการพิเศษ                                   3  คะแนน 
  - ชํานาญการ                                          2  คะแนน 
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8 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 5 พิจารณาจากระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ 
 หรือปฏิบัติงานในหนวยงาน 

การศึกษาปจจุบัน 
 สถานศึกษา  หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาปจจุบัน 

แลวแตกรณี  นับถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปท่ีขอยาย 
กําหนด  ๕  คะแนน 

     - ระยะเวลาตั้งแต  ๘ ป ข้ึนไป                     5  คะแนน 
     - ระยะเวลาตั้งแต ๖ ป ข้ึนไป แตไมถึง ๘ ป     4  คะแนน 

  - ระยะเวลาตั้งแต ๔ ป ข้ึนไป แตไมถึง ๖ ป     ๓  คะแนน 
  - ระยะเวลาตั้งแต ๒ ป ข้ึนไป แตไมถึง ๔ ป     ๒  คะแนน 
  - ระยะเวลาไมถึง ๒ ป                              ๑  คะแนน 
 

 
 ท้ังนี้  เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการยื่นคํารองขอยาย   ผูขอยายตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (ยกเวน 
สําเนา ก.พ.๗  ตองใหเจาหนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง)   
 

          ใหผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเปนผูท่ีไดรับการพิจารณายาย  หากคะแนนรวมเทากัน   พิจารณาจากการจัดลําดับ
อาวุโสในราชการ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี  ศธ  ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒  ลงวันท่ี  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 
          ๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีวิทยฐานะสูงกวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
           ๒. ถาเปนผูท่ีมีวิทยฐานะเทากันผูใดไดรับการเลื่อนวิทยฐานะนั้นกอน ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
           ๓. ถาเปนผูท่ีไดรับแตงตั้งใหไดรับการเลื่อนวิทยฐานะพรอมกันผูใดไดรับเงินเดือนมากกวาถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
           ๔. ถาเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนเทากันผูใดมีอายุราชการมากกวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
           ๕. ถาเปนผูท่ีมีอายุราชการเทากันผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นสูงกวา  ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
          ๖. ถาเปนผูท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นนั้นกอน  
ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
           ๗. ถาเปนผูท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันผูใดมีอายุแกกวา  ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา  
 

  อนึ่ง  ผูขอยายท่ีใชหลักฐานอันเปนเท็จหรือหลักฐานปลอม   จะถูกดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และหากมีปญหาในการดําเนินการ 
พิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา    หรือผูอํานวยการ 
สถานศึกษา แลวแตกรณี   ใหการวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเปนท่ีสิ้นสุด  
 

           จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                    ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
                                                                       (นายกนก  ปนตบแตง) 
                                          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
                                                            ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี
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