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มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
คร้ังที่  12 / 2564 

วันศุกร์ที่ 24  ธันวาคม   2564   เวลา 13.30 น. 
ผ่านระบบ Zoom Meeting 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 

เร่ืองที่ประชุมพิจารณา 
เร่ืองที่ ๔.1 

เร่ือง  การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  ๒๕60   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    จำนวน  4  ราย 
1.1 นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโตน 
1.2 นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดร่มเมือง 
1.3 นางสาวธัญชนก  นิ่มดำ  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบ้านนา 
1.4 นางสาววันทนา  ณะฉ่ำ  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเตง 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    จำนวน  6  ราย 
2.1 นายเอกชัย  ไพโรจน์  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 
2.2 นางสุจิตร  เหล็มหมาด  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 
2.3 นายมนู  หมานเส้ง  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 
2.4 นางวาสนา  เกษตรกาลาม์ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 
2.5 นางนันทาทิพ  ผอมฉิม  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 
2.6 นางจารุณี อุทัยรังษี  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหว้ยทราย (มิตรภาพท่ี 150) 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   จำนวน  4  ราย 
3.1 นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียน ตะโหมด 
3.2 นางเอเพ็ญ  วิจิตรโสภา  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนตะโหมด 
3.3 นายนริศ  อินนุรักษ ์  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนประชาบำรุง 
3.4 นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติคุณสมบัติและผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ขอรับการประเมิน 

ให้มวีิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 (ช่วงเปล่ียนผ่าน)  จำนวน 14 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย   
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เร่ืองที่ ๔.2 
เร่ือง  การต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
       ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและการต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    จำนวน  1  ราย 
1.1 นางนันทิพิทย์  ไกรรัตน์  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    จำนวน  1  ราย 
2.1 นางพิรุณรักษ์  หนูจันทร์  ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 2 คณะ ตามรายช่ือท่ีนำเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
 

เร่ืองที่ ๔.3 
เร่ือง  การประเมินและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
         (การประเมินด้านที่ ๓)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและ
แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    จำนวน  1  ราย 
 1.1 นางกุลสวัสด์ิ  ผลึกเพชร  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 
  วันท่ีอนุมัติแต่งต้ังวันท่ี  19 เมษายน 2564 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง     จำนวน  1  ราย 

 2.1 นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
  วันท่ีอนุมัติแต่งต้ังวันท่ี  30 มนีาคม 2564 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านท่ี 3 ให้ผ่านการประเมิน ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดท่ี  2 จำนวน  2 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู

ชำนาญการพิเศษ จำนวน  2 ราย 
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เร่ืองที่ 4.4 
เร่ือง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
  ชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จำนวน 11 ราย  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    จำนวน  2  ราย 
 1.1 นางสาวกาญจนา  ชูทับ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนวัดเกาะยาง 
 1.2 นางจารุวรรณ  ทองวิเศษ ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 
  (ยื่นคำขอขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.วัดปากประ) 

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    จำนวน  9  ราย 
  2.1 นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย   ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองใหญ ่
  2.2 นายสุรศักดิ์  พรหมปลัด   ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านคู 
  2.3 นายการีม    สันอี   ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 
  2.4 น.ส.พนัดดา  สุทธิกาญจน์ ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 
  2.5 นายบรรจง    เครือทอง  ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านวงัปริง 
  2.6 นายเอกคณิต   สิทธิศักดิ์  ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 
  2.7 นางนิรมล  อินจุ้ย  ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 
  2.8 นายจรูญ  ศรีก่อเกื้อ ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนวัดควนเค่ียม 
  2.9 นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์  ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 

มติ กศจ.พัทลุง 
 อนุมัติผลการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี ๑ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  11  ราย 
 

 
เร่ืองที่ ๔.5 

เร่ือง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู ้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  
         รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1                    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 7 ราย ดังนี้  

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วันที่แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู 

๑ นางสาวชลธารา   หนูแก้ว ครูผูช้่วย วัดทะเลน้อย  29 ตุลาคม 2564 

๒ นางสาวรัชนี  เพชรจันทร ์ ครูผูช้่วย บ้านสำนักกอ 29 ตุลาคม 2564 

๓ นางสาวจุรีรัตน์   กาฬวงค์ ครูผูช้่วย บ้านเหรียงงาม 29 ตุลาคม 2564 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วันที่แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู 

๔ นางสาวฐานิยา   เดชพันธ์ุ ครูผูช้่วย วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 29 ตุลาคม 2564 

5 นางทัศมาลี   ถาวรเศษ ครูผูช้่วย วัดเขาทอง 29 ตุลาคม 2564 

6 นางสาวจิรัฐติกาล  อุ่นน้อย ครูผูช้่วย วัดทุ่งยาว (สิริราษฎรส์ามัคคี) 29 ตุลาคม 2564 

7 นางสาวนรีเนตร   จิตวาสด์ิ ครูผูช้่วย บ้านอ่างทอง 25 พฤศจิกายน 2564 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดครบท้ัง  4  ครั้ง จำนวน  7  ราย 
2. อนุม ัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการคร ูฯ ตำแหน่งคร ูผ ู ้ช ่วย ที ่ดำรงตำแหน่งอยู่    

และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู จำนวน  7 ราย  
3. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรง
ตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน  7 ราย 

 
 
  

เร่ืองที่ ๔.6  
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  ไปบรรจุและแต่งต้ัง   
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   ขอให้พ ิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื ่อการเปลี ่ยนตำแหน่ง  
ย้าย และโอนข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั ้ง  ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
รวมจำนวน 3 ตำแหน่ง  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งว่างที่มีอัตรา
เงินเดือน ดำเนินการสรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ ว 30  ลงวันที่  28  กันยายน 2560 
และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/ว 29  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 จำนวน  3 ตำแหน่ง คือ 

ท่ี 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ตำแหน่ง 
เลขที่จ่าย

ตรง 
ระดับ เงินเดือน สังกัด 

1 อ 35 เจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มนโยบายแผน 

4504401 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 16,680 สพป.พัทลุง เขต 1 
 



 ๕ 
 

ท่ี 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

ตำแหน่ง 
เลขที่จ่าย

ตรง 
ระดับ เงินเดือน สังกัด 

2 อ 42 เจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา 

4504442 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 39,700 สพป.พัทลุง เขต 1 
 

3  อ 26 เจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4504444 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 43,600 สพป.พัทลุง เขต 2 

 

          ๒. เห็นชอบมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 และสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 
ลงวันท่ี  28  กันยายน  2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามเสนอ  

      3. เห็นชอบในการนำประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื ่นและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 สำหรับการสรรหาตามหนังสือสำนกังาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพทัลุง 
เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่  
ในจังหวัดพัทลุง ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2563 สำหรับการสรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.5/ว 29  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 ประกอบการพิจารณาการเปล่ียนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ 
และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ดังประกาศแนบท้าย 
       4. เห็นชอบประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตามร่างประกาศดังแนบ 
       5. เห ็นชอบมอบศึกษาธ ิการจ ังหว ัด แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการประเมินความร ู ้  ความสามารถ 
และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า ๕ คน ทำหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดังนี้  
   5.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
                         5.1.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1                ประธานกรรมการ 
                         5.1.2  นายอำนวย รักพวก  ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. พัทลุง                                      กรรมการ 
    5.1.3  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 1                                       กรรมการ 
    5.1.๔  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 2                                       กรรมการ 
                   5.1.๕  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                               กรรมการและเลขานุการ 
           5.1.๖  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                                   ผู้ช่วยเลขานุการ  



 ๖ 
 

   5.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
                         5.2.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2                ประธานกรรมการ 
                         5.2.2  นายบุญเจือ สงเนียม  ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. พัทลุง                                      กรรมการ 
    5.2.3  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 1                                      กรรมการ 
    5.2.๔  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 2                                      กรรมการ 
                   5.2.๕  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                               กรรมการและเลขานุการ 
           5.2.๖  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
   6. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัด (กรรมการและเลขานุการ) ลงนามประกาศรับสมัคร ประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิ ์เข้ารับการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
   7. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
คัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม           
   8. เห็นชอบมอบผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 และ 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ลงนามบรรจุแต่งตั ้งผู ้ผ่านการประเมินบุคคล 
เพื่อให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
      9. อนุมัติเป็นหลักการ กรณี ก.ค.ศ.หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง มีหนังสือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียดในการดำเนินการ
คัดเลือกฯ มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามรายละเอียดท่ี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนดทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ  
 
                                                                 ร่าง 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปล่ียนตำแหน่ง ย้าย และโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

          และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

          ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
                                                ……..……………..……………………. 
 
    อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ มาตรา 53 และมาตรา 5๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร o๗o8/ว 9 ลงวันที่ 1๒ พฤษภาคม ๒๕3๕ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ 0206.๕/ว ๗ ลงวันที่ 21 เมษายน 
2552  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที ่ศธ o๒๐๖.๕/ว 8  ลงว ันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที ่  ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 29   



 ๗ 
 

ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั ้งท่ี  12/2๕๖4 เมื ่อว ันท่ี 24 
ธันวาคม พ.ศ. ๒5๖4 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไปบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา ๓8 ค.(๒)  
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 ในประกาศนี้ 
 1. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 

ดังนี้ 
 “การเปล ี ่ ยนตำแหน ่ง”  หมายถ ึ ง  การแต ่ งต ั ้ ง ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา              

ตามพระราชบ ัญญ ัติระเบ ียบข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ท ี ่ม ิ ใช ่บ ุคลากร                                    
ทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓8 ค.(๒)               
ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

 “ การย้าย” หมายถึง การแต่งตั ้งข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร                        
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓8 ค.(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา ๓8 ค.(๒)              
ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเดิม ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

“การ โอน” หมายถ ึ ง  การบรรจ ุ และแต ่ งต ั ้ ง ข ้ า ราชการคร ู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา                                         
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  สังกัดส่วนราชการอื่น                
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓8 ค.(๒) ประเภทเดิม และระดับตำแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

2. ความหมายตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 ดังนี้ 
 “การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที ่แก ้ไขเพิ ่มเติม  
และมิใช่ข้าราชการการเมืองมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓8 ค.(๒) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ 

 “พนักงานส่วนท้องถิ ่นและข้าราชการอื ่น” หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ ่นและข้าราชการอื่น               
ที่กำหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งฯ แนบท้ายหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.                   
ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 
        1.1 ตำแหน่งเจ ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัต ิงาน/ชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที ่  อ 35   

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1      
        1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขท่ี อ 42 กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1      
        1.3 ตำแหน่งเจ ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัต ิการ/ชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที ่  อ 26  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2      



 ๘ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       ๒.๑ ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 

ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑.1  เป็นข้าราชการในข้อใดข้อหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้  
          ๒.๑.๑.1 กรณีย้าย ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร  

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ .ศ .๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม  หรือข้ าราชการพลเรือนสามัญ  สั งกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกับตำแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก 
                               ๒.๑.1.๒ กรณีเปลี ่ยนตำแหน่ง ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม           
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมิใช่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

๒.๑.1.๓ กรณีโอน ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ไม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ประเภทเดียวกับตำแหน่งท่ีเข้ารับการคัดเลือก 

๒.๑.2 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งท่ี  
ก.ค.ศ. กำหนด 

๒.1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
๒.๑.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

   ๒.๑.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ                    
   ๒.๑.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   ๒.1.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

          สำหรับผู้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ .๑.๑ - ๒.1.7 แล้ว ต้องได้รับความยินยอม  
ให้โอนจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานตันสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

 ๒.๒ ผู้ขอโอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐2๐๖.5/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 2560  
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

          ๒.๒.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งท่ี  
ก.ค.ศ. กำหนด 
   ๒.๒.๒ ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ ่นหรือข้าราชการอื ่น ที ่ได ้ร ับการบรรจุและแต่งต้ัง                            
จากผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งท่ีจะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขันท่ี
เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องเป็น   
ผลการสอบแขง่ขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันก่อนโอน 
   ๒.๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งท่ีจะรับโอน 
   ๒.๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 



 ๙ 
 

   ๒.๒.๕ ไม่เคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำ
ความผิดวินัย หรือถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๒.๒.๖ ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หร ือไม่อย ู ่ระหว ่างถูกดำเนินคดีอาญา  
เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๒.๗ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 

ผู ้ขอโอนนอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ .2.๑ - ๒.2.7 แล้ว ต้องได้ร ับความยินยอม  
ให้โอนจากผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือหน่วยงานตันสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

๓. กำหนดการและวิธีการสมัคร   
      3.1  กำหนดการรับสมัคร  
             ร ับสมัครเข้าร ับการคัดเลือกตั ้งแต่ว ันศุกร ์ท ี ่  14 มกราคม 2564 ถึงว ันศุกร ์ท ี ่  21  

มกราคม 2565  โดยสมัครทางไปรษณีย์ เท่านั้น 
      3.2  วิธีการสมัครทางไปรษณีย์  
             ให ้ผ ู ้ สม ัครดาวน ์ โหลดเอกสารได ้ท ี ่ เว ็บไซต ์สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ั งหว ัดพ ัทลุง 

www.ptlpeo.go.th และยื่นแบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ ่นและข้ าราชการอื ่น ไปบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 3๘ ค.(๒) โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบคำขอ      
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการประเมินฯ โดยส่งเอกสาร 
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ถนนเอเชีย  
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา  
ร ับฝากเป็นว ันร ับสมัคร และเอกสารที ่ที ่ทำการไปรษณีย ์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อน ว ันศุกร์ท ี ่ 14  
มกราคม 2565 และหลังวันศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา     

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย  
      ๔.๑ แบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  
            1) แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย

ข้าราชการพลเร ือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการอื่น     
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

            ๒) แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

      ๔.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมิน 
และคะแนนประเมิน  

      ทั้งนี ้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง"  
พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี ไว้ด้วย 

  หมายเหตุ เอกสารท้ังหมดให้จัดทำเป็นฉบับเดียวกัน จำนวน ๖ ชุด โดยให้จัดทำเป็นต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด
และสำเนา จำนวน ๕ ชุด  

๕. เกณฑ์การพิจารณา  
      ๕.๑ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และการกำหนดองค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี ้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันท่ี 26          

http://www.ptlpeo.go.th/


 ๑๐ 
 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0 เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง         
ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 
                5.2 การพิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอื ่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ           
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐20๖.5/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะดำเนินการภายหลังจาก  
การย้ายหร ือการเปลี ่ยนตำแหน่ง และการบรรจุและแต่งตั ้งข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เสร็จส้ินแล้ว หมายถึง ให้พิจารณาการย้ายบุคลากร
ทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) การพิจารณาย้ายข้าราชการพลเร ือนสามัญ การพิจารณาเปลี ่ยน 
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ มาบรรจุและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    

     ๕.3 การพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 29 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จะดำเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนตามมาตรา 57 แล้ว 
และการบรรจุและแต่งตั ้งข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ าอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เสร็จส้ินแล้ว หมายถึง ให้พิจารณาการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
การพิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปล่ียนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ตามลำดับ มาบรรจุและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

     ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใดจัดทำเอกสาร หลักฐาน และระบุข้อความที ่เป็น
สาระสำคัญประกอบการคัดเลือก ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครคัดเลือกเพื ่อการเปลี ่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งต้ัง  
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รวมทั้งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
หรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกคร้ังนี้มาต้ังแต่ต้น และหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม
ผลการคัดเลือกแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 
                         ประกาศ ณ วันท่ี              ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

                                         
 
 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 
 



 ๑๑ 
 

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปล่ียนตำแหน่ง ย้าย และโอนขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 

ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  

และสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  
 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันท่ี                มกราคม  2564) 

 
 
 

เร่ืองที่ ๔.7 
เร่ือง   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่จะเข้ารับการ 
        ประเมินผลงานเพือ่เลื่อนระดับให้สูงขึ้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื ่อเลื ่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื ่อนระดับให้สูงขึ้น   

ในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๕  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต ๑ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญ
การพิเศษ ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง  
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑. ประกาศรับสมัคร      ภายในวันศุกร์ท่ี 7  มกราคม  2565 

๒. รับสมัครเข้ารับการประเมิน   วันศุกร์ท่ี 14  มกราคม – วันศุกร์ท่ี  21 มกราคม 2565  

(สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) 

๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภายในวันจันทร์ท่ี  31  มกราคม  2565  

๔. ดำเนินการประเมิน   ระหว่างวนัจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ – วันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565  

๕. ประกาศผลการประเมิน ภายในวันอังคารท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 



 ๑๒ 
 

                    2. เห็นชอบการอนุมัติให้ใช้ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื ่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการ/ ระดับชำนาญการพิเศษ ในหน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดพัทลุง ลงวันท่ี  19 กรกฎาคม 2562 ในการดำเนินการคัดเลือก 
   3. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่แทน กศจ.พัทลุง ในการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
     3.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1               ประธานกรรมการ 
      3.2 นายอำนวย รักพวก       ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.พัทลุง                               กรรมการ 
      3.3  นางสาวภิรญา นิยมเดชา      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พัทลุง เขต 2          กรรมการ 
       3.4  นายประเสริฐ คงเรือง             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พัทลุง เขต 1                กรรมการ 
        3.5  นายปริญญา อนุพินิจ          นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
               ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.พัทลุง    กรรมการและเลขานุการ 
     3.6 นายนเรนทร์ จันทร์เทพ  นักทรัพยากรบุคคล สนง. ศธจ.พัทลุง             ผู้ช่วยเลขานุการ  
            4. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานในสายงานนิติการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
      4.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1                 ประธานกรรมการ 
      4.2  นายประเสริฐ คงเรือง       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.พัทลุง เขต 1  กรรมการ 
                  4.3  นายสมหมาย  ชายเกตุ นิติกร ชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 
     4.4 นายนเรนทร์ จันทร์เทพ      นักทรัพยากรบุคคล สนง. ศธจ.พัทลุง                      ผู้ช่วยเลขานุการ  

5. เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเล่ือนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลฯ  แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
  6. เห็นชอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)    
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามร่างดังแนบ 
            7. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกฯ และประกาศรายช่ือบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อเล่ือนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง            

 8. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตามตำแหน่งว่างท่ีประกาศ 

9. อนุมัติเป็นหลักการให้เลขานุการ ต้ังกรรมการประเมินผลงานแทนนายปริญญา  อนุพินิจ กรรมการ
และเลขานุการ เนื่องจากกรรมการไม่ควรซ้ำกันใน 2 คณะ (คณะกรรมการคัดเลือกฯ และคณะกรรมการประเมินผลงาน) 
 



 ๑๓ 
 

ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง 

            เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเล่ือนระดับตำแหน่งของข้าราชการครู 
                    และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
     ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

-------------------------------- 
 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที ่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2564  มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื ่อนระดับตำแหน่ง  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ  รายละเอียดดังนี้            

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก 
    ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
     2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

38 ค.(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

           2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีกำหนดในมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ดังนี้ 
   2.2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ คือ 
    1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    3) ได้ร ับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    4) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ี ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
    2.2.๒ ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   2.2.๓ ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

           2.๓  ม ีระยะเวลาในการดำรงตำแหน ่งหร ือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที ่จะแต่งต้ัง 
ตามหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื ่อนระดับตำแหน่ง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในหน่วยงานการศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนระดับ
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 



 ๑๔ 
 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในหน่วยงานการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั ้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ แนบท้ายประกาศนี้  

     ท้ังนี้  การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงวนัสุดท้ายของการรับสมัคร 
   ๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก  

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นเอกสารการสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ระหว่าง
วันอังคารท่ี 18 มกราคม – วันอังคารท่ี 25 มกราคม 2565  ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นจาก
กำหนดนี้ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  4. เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 4.1 แบบ กศจ.พท.1, แบบ กศจ. พท.2, แบบ กศจ. พท.3, แบบ กศจ.พท.4, แบบ กศจ.พท.5, 

 แบบ กศจ.พท.6  จำนวน 6 ชุด โดยให้เสนอผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 3 เรื่อง   
4.2 ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา (ต้นสังกัด)  

แล้วแต่กรณี ดำเนินการประเมินคุณลักษณะบุคคลตามองค์ประกอบและค่าคะแนนในการประเมินคุณลักษณะ  
ของบุคคล ตามแบบ กศจ.พท.2 พร้อมท้ังเหตุผลในการประเมินดังกล่าว หากไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก  

 4.3 ผู้สมัครที่มีระยะเวลาขั ้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่สมัครไม่ครบถ้วนตามท่ี  
ก.ค.ศ.กำหนด ให้ยื่นแบบรายละเอียดการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกื้อกูลตามแบบ กศจ.พท.6 จำนวน 6 ชุด 

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง และทางเว็บไซด์ www.ptlpeo.go.th 
  6. กำหนดวัน เวลา การคัดเลือก  
                    คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั ้ง จะดำเนินการ
คัดเลือกโดยการพิจารณารายละเอียดตามองค์ประกอบและค่าคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล 
และสัมภาษณ์ ประเมินวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
7.1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการคัดเลือกบุคคลที ่จะเข้ารับการ

ประเมินผลงานเพื ่อเลื ่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง   แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประกาศ ณ วันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยพิจารณา 
จากองค์ประกอบและค่าคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล  ดังนี้ 

7.1.1 องค์ประกอบและค่าคะแนนในการประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
         7.1.1.1 ความรับผิดชอบ  ( 15 คะแนน) 
  7.1.1.2 ความคิดริเริ่ม     (15 คะแนน) 
  7.1.1.3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ( 20 คะแนน) 

http://www.ptlpeo.go.th/


 ๑๕ 
 

  7.1.1.4 ความประพฤติ    ( 15 คะแนน) 
  7.1.1.5 ความสามารถในการส่ือความหมาย ( 15 คะแนน) 
  7.1.1.6 การพัฒนาตนเอง ( 20 คะแนน) 
จะต้องได้คะแนนประเมินร้อยละ 60 ข้ึนไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน หากไม่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะบุคคลจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
7.1.2 องค์ประกอบและค่าคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล 

7.1.2.1 ประวัติส่วนตัว  (5 คะแนน) 
  7.1.2.2 ประวัติการศึกษา ( 5 คะแนน) 

7.1.2.3 ประวัติการรับราชการ  (5 คะแนน) 
7.1.2.4 สถานท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน  (10 คะแนน) 
7.1.2.5 ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน  (5 คะแนน)     
7.1.2.6 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 

       7.1.2.7 ประวัติทางวินัย  (5  คะแนน) 
       7.1.2.8 ผลการปฏบิัติงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมานับถึงวันท่ียื่น 
                   (15 คะแนน) 
       7.1.2.9 การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน            

                       องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  (5 คะแนน) 
      7.1.2.10 ประเมินวิสัยทัศน์โดยพิจารณาจาการเอกสารและการสัมภาษณ์  

                                 (30 คะแนน) 
        7.1.2.11 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา พิจารณาจากคุณภาพของผลงาน 

ท่ีส่งเข้าประเมิน (แบบเค้าโครงผลงาน) (5 คะแนน) 
  7.3 เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุด  

โดยต้องได้คะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบจากองค์ประกอบและค่าคะแนนในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๕ ของคะแนนเต็ม  หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันกับสายงาน 
ที่จะแต่งตั้งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หากมีผู ้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันกับสายงานที่จะแต่งตั ้งมากกว่า 
1 คน ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดตามหลักเกณฑ์การจัดลำดับอาวุโสในราชการ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก     
                   ๘. ประกาศผลการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในพฤหัสบดีที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซด์ www.ptlpeo.go.th พร้อมชื่อผลงานที่ส่งประเมินและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน 
(ถ้ามี) และให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมิน ได้ต้ังแต่วันประกาศผลการคัดเลือกแต่ไม่เกิน 6 เดือน   

ประกาศ  ณ  วันท่ี            มกราคม พ.ศ.  2565 

 

 

                                          แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 

http://www.ptlpeo.go.th/


 ๑๖ 
 

 
กำหนดการดำเนินการการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเล่ือนระดับตำแหน่ง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ลงวันท่ี         มกราคม พ.ศ. 2565) 

 
 

เร่ืองที่ ๔.8 
เร่ือง     การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  

 สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติให้นางสาวภิร ัญญา  อินถิติ   
ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนควนขนุน โอนไปดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน  
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติให้นางสาวภิรัญญา  อินถิติ ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โอนไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

 
 

เร่ืองที่ 4.9 
เร่ือง   การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  
         หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ราย 

 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก      ภายในวันอังคารท่ี 11  มกราคม  2565 

๒. รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก   วันอังคารท่ี 18 – วัน อังคารท่ี 25  มกราคม  2565  
(เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์  2565  

๔. ดำเนินการคัดเลือกประเมินผลงาน วันอังคารท่ี 15  กุมภาพันธ์  2565 

๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24  กุมภาพันธ์  2565 



 ๑๗ 
 

มติ กศจ.พัทลุง 
 เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนางสาวกรองแก้ว ทองชู ตำแหน่งครู โรงเรียน
อนุบาลควนขนุน  ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง และให้บุคคล
ดังกล่าวได้ร ับเง ินเดือนเพิ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้นจากอัตราเง ินเดือน 18,520 บาท (ณ วันที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖4)  
เป็น 18,690 บาท ต้ังแต่วันท่ียื่นคำขอคือวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 

 
เร่ืองที่  ๔.10 

เร่ือง   การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ขอให้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษาและสังกัดเดิม จำนวน ๔ อัตรา   

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากตำแหน่งสายงานการสอน 

ตำแหน ่งคร ู   เป ็นตำแหน ่งรองผ ู ้อำนวยการถานศึกษา ตำแหน ่ง เลขที ่  สถานศึกษา และสังก ัดเดิม  
จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 

ที ่
ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม ตำแหน่งที่ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งใหม่ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่ สถานศึกษา 

รับเงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่ สถานศึกษา 

อันดับ อัตรา 
๑ คร ู ๑๙๐๒ รร.วัดแหลมโตนด คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ รอง ผอ.

สถานศึกษา 
๑๙๐๒ รร.วัดแหลมโตนด 

๒ คร ู 432 รร.วัดคลองใหญ ่ คศ.๑ 19,130 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

432 ร.ร.วัดคลองใหญ่ 

๓ คร ู ๔๑๕๓ รร.บ้านทุ่งชุมพล คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ รอง ผอ.
สถานศึกษา 

๔๑๕๓ รร.บ้านทุ่งชุมพล 

๔ คร ู ๓๘๙๐ รร.วัดบ้านนา คศ.๓ ๕๓,๖๙๐ รอง ผอ.
สถานศึกษา 

๓๘๙๐ รร.วัดบ้านนา 

 
 

เร่ืองที่  4.11 
เร่ือง   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 4 อัตรา   
(กรณีตำแหน่งว่าง จำนวน 3 อัตรา กรณีตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ราย) 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  

ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่  



 ๑๘ 
 

ที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

1. กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
จากสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม  
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที ่ม ีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีตำแหน่งว่าง  
จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ 

ที ่
ตำแหน่งและหน่วยงานเดิม ตำแหน่งและหน่วยงานที่ตัดโอนไปกำหนดใหม่ 

ตำแหน่ง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขจ่ายตรง
เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน ตำแหน่ง/โรงเรียน ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เลขจ่ายตรง
เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
อันดับ ข้ัน อันดับ ข้ัน 

๑ ครู/รร.วัดบ้าน
แหลมกรวด 

3250 0152602 คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ครู/รร.บ้านเกาะทองสม 3250 0152602 คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

๒ ครู/รร.วัดบ้าน
แหลมกรวด 

4093 0152611 คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ครู/ รร.บ้านเทพราช 4093 0152611 คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

3 ครู/รร.บ้านควน
ประกอบ 

110 0152770 คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ครู/รร. วัดหัวเขาชัยสน 110 0152770 คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

 2. กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอนจากสถานศึกษาที่ยุบ  
รวม หรือเลิกสถานศึกษา ให้นำไปกำหนดในสถานศึกษาที่ยุบรวม เป็นอันดับแรก และหรือนำไปกำหนดเป็น
ตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอน ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด กรณีตำแหน่งท่ีมีผู้ดำรง
ตำแหน่ง จำนวน 1 ราย  คือ 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม ตำแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ 
ไปกำหนดใหม ่

ตำ 
แหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

ตำแหน่ง 
เลขที่จ่าย

ตรง 

สถานศึกษา รับเงินเดือน ตำ 
แหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที่ สถานศึกษา อันดับ อัตรา 

1 นางมลินา 
  เหมาะสง่า 

คร ู 1081 0152003 สพป.พัทลุง เขต ๒ ปฏิบัติการ
สอนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์
ปากพะยูนมูลนิธิ  

คศ.2 56,530 คร ู 1081 โรงเรียน
อนุบาล 
ปากพะยูน 

 
 

เร่ืองที่ 4.12 
เร่ือง   การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1 อัตรา 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนสตรีพัทลุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  ใช้สำหรับการบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปประกาศตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง 



 ๑๙ 
 

(เพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ที่สังกัด สพม.พัทลุง ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ภายในก่อน และให้นำ
ตำแหน่งว่างท่ีเหลือจากการพิจารณาย้ายภายในเรียบร้อยแล้ว ไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก ต่อไป    
 

 
เร่ืองที่ 4.13 

เร่ือง     การกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพัทลุง  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดพัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบร่างประกาศการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดพัทลุง ตามเสนอ 
 2. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศฯ แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เร่ือง การกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพัทลุง  

***************************** 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2549 ได้กำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดรายละเอียด
องค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ นั้น 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่      ธันวาคม 2564 
ได้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ   40  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  ผลการปฏิบัติงาน        20  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ     10 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4  ความอาวุโสตามหลักราชการ     10 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5  ระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 10 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 6  สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน   5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7  เหตุผลการขอย้าย        5 คะแนน 

รวม     100 คะแนน 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี         ธันวาคม  พ.ศ.  2564 



 ๒๐ 
 

รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพัทลุง  

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
******************************* 

องค์ประกอบการพิจารณา จำนวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ   40  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  ผลการปฏิบัติงาน        20  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ     10 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4  ความอาวุโสตามหลักราชการ     10 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5  ระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 10 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 6  สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน   5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7  เหตุผลการขอย้าย        5 คะแนน 

รวม     100 คะแนน 
 

 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
1 1. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ 

1.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
(1) ต้ังแต่ 23 ครั้งขึ้นไป  
(2) จำนวน 16-22 ครั้ง 
(3) จำนวน  9-15 ครั้ง 
 
 
 
 
 
1.2 การได้รับแต่งตั ้งเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือวิทยากร 
(1) ระดับชาติขึ้นไป 
(2) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ/ 
      กลุ่มจังหวัด  
(3) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 
 
1.3 ประสบการณ์ 
(1) ผอ.กลุ่ม  
(2) หัวหน้ากลุ่มงาน  
(3) ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงาน 

(40) 
(10) 
10 
8 
6 
 
 
 
 
 

(10) 
 

10 
8 
 

6 
 

(10) 
10 
8 
6 
 
 

 
พิจารณาจากสำเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือ
เอกสารหลักฐานอื ่น ๆ จากการเข้ารับการ
พัฒนาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการศึกษา และสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย 
 
 
พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้
เห็นถึงการได้ร ับแต่งตั ้งเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือวิทยากร  
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เพียงรายการเดียว ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึง
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย 
 
พิจารณาจากคำส่ัง หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 



 ๒๑ 
 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
 1.4 คุณวุฒิ 

(1) ปริญญาเอก 
(2) ปริญญาโท 
(3) ต่ำกว่าปริญญาโท 
 

(10) 
10 
8 
6 
 

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
ท่ีรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือเอกสาร
ทางการศ ึกษา ได ้แก ่  สำเนาปร ิญญาบ ัตร  
ใบแสดงผลการเรียน  
 

2 2. ผลการปฏิบัติงาน  
(1) รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิ ง านม ี ความ
เหมาะสม สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบท่ี
ส ่ งผลต ่อตนเอง  และการส ่ ง เสร ิมและ
สน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาจนประสบ
ความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ หรือได้รับโล่
รางวัล หรือเกียรติบัตร หรือเอกสารหลักฐาน
อื่น ๆ และเป็นแบบอย่างได้ 
 
(2) รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิ ง านม ี ความ
เหมาะสม สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบท่ี
ส ่ งผลต ่อตนเอง  และการส ่ ง เสร ิมและ
สน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาจนประสบ
ความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ หรือได้รับโล่รางวัล 
หรือเกียรติบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  
 
(3) รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิ ง านม ี ความ
เหมาะสม สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบท่ี
ส ่ งผลต ่อตนเอง  และการส ่ ง เสร ิมและ
สน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาจนประสบ
ความสำเร็จ และได้รับการยอมรับ 
 

(20) 
20 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

16 

 
พ ิจารณาจากการ เข ี ยนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับงานที ่ร ับผิดชอบ  
ท ี ่ ส ่ งผลต ่อตนเอง และการส ่ ง เสร ิมและ
สน ับสน ุนการจ ั ดก ารศ ึ กษาจนป ระ สบ
ความสำเร ็จได้ร ับการยอมรับหรือได้ร ับโล่
รางวัล หรือเกียรติบัตร หรือเอกสารหลักฐาน
อื่น ๆ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการยื่นคำร้องขอย้าย โดยมีเนื ้อหาความ
ยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH 
Sarabun PSK ขนาดต ั วอ ั กษร 16 พอยท์  
ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 
10 หน้า    
 
 
 

3 3. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
3.1 การรักษาวินัย 
(1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
(2) เคยถูกลงโทษทางวินัย 
 
 
 

 
 

(10) 
5 
5 
0 
 
 
 

 
พิจารณาจากการไม่เคยถูกลงโทษ/ถูกลงโทษ
ทางวินัย ตั้งแต่เริ่มรับราชการนับถึงวันสุดท้าย
ของการยื่นคำร้องขอย้าย โดยดูจากสำเนา ก.พ.7 
หร ือ ก.ค.ศ. 16 ท ี ่ร ับรองโดยเจ ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 
 



 ๒๒ 
 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 
 3.2 การรักษาจรรยาบรรณ 

(1) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2) เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(5) 
5 
0 
 

พิจารณาจากคำร้องขอย้ายที่ผู้ประสงค์ขอย้าย
รายงานตามข้อมูลอื่น ๆ ข้อ 2 การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ หรือจากเอกสารหลักฐานท่ี
ทางราชการกำหนดโทษการประพฤติผิดทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ ต้ังแต่เริ่มรับราชการนับถึง
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย 

 
4 ความอาวุโสตามหลักราชการ 

(1) วิทยฐานะต้ังแต่เช่ียวชาญขึ้นไป 
(2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
(3) วิทยฐานะชำนาญการ 
(4) ไม่มีวิทยฐานะ 
 

(10) 
10 
8 
6 
4 

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
ท่ีรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

 

5 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
5.1 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
(1) ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 
(2) ต้ังแต่ 1 – 9 ปี 
 
 
 
5.2 ระยะ เ วลาการปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ าท ี ่ ใ น
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
(1) ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 
(2) ต้ังแต่ 1 – 9 ปี 
  
 
 

(10) 
 

(5) 
5 

ปีละ 
0.5 

 
 

(5) 
5 

ปีละ 
0.5 

 

 
 
พิจารณาจากระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำ
ร้องขอย้าย โดยดูจากสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 
16 ท่ีรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ   
(เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี) 
 
พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้าย
ของการยื่นคำร้องขอย้าย โดยดูจากสำเนา ก.พ.7 
หร ือ ก.ค.ศ. 16 ท ี ่ร ับรองโดยเจ ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ   
(เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี) 
 

6 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
(1) หน่วยงานการศึกษาต้ังอยู่ในพื้นท่ีพิเศษ / 
     พื้นท่ีเส่ียงภัย /พื้นท่ีทุรกันดาร  
     ตามประกาศของกระทรวงการคลัง  
(2) หน่วยงานการศึกษาต้ังอยู่ในพื้นท่ีปกติ 
 

(5) 
 

5 
 
 

3 
 
 
 

 
 
พิจารณาจากรายช ื ่อหน่วยงานการศ ึกษา 
ตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบ 



 ๒๓ 
 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

7 เหตุผลการขอย้าย 
(1) อยู่รวมกับคู่สมรส ดูแลบิดา มารดา 
(2) ย้ายกลับภูมิลำเนา 
(3) อื่น ๆ 

(5) 
5 
3 
2 
 

พิจารณาจากเอกสาร หร ือหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง 
บิดา มารดา สำเนาใบสำคัญการสมรส อื่น ๆ 

 
หมายเหตุ  :   1. ให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรับรองสำเนาเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาทุกฉบับ ยกเว้น

สำเนา ก.พ. 7 หรือสำเนา ก.ค.ศ. 16 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นคนรับรองสำเนา โดยจะพิจารณาเฉพาะเอกสาร
ท่ีมีการรับรองสำเนาแล้วเท่านั้น 

  2. กรณีไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัดให้ 0 คะแนน 
  3. ในกรณีที่คะแนนรวมตามองค์ประกอบที่ 1 – 7 เท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโส 

ในราชการ ตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 22  
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555  
 
 

 
เร่ืองที่ ๔.14 

เร่ือง   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีเพิ่มเติม) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีเพิ่มเติม) จำนวน 10 ราย ดังนี้ 
           1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 2 ราย  

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 3  ราย 
3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง     จำนวน 5 ราย 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน  2   ราย  

ท่ี 
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที ่

อนุมัติรับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
1 วัดโงกน้ำ 2375 นางสาวกาญจนา     ชูทับ วัดเกาะยาง/สพป.พัทลุง เขต 1 
2 บ้านนาวง 491 นางวารุณี     ศรีทองช่วย บ้านหนองบัวน้อย/สพป.ตรัง เขต 2 

 
  
 
 
 



 ๒๔ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 3  ราย 

ท่ี 
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที ่

อนุมัติรับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
1 บ้านนาทุ่งโพธิ ์ 3339 นายสุเมธ  จุลพรหม วัดตะโหมดฯ/สพป.พัทลุง เขต 2 
2 วัดพระเกิด 2962 นายจรูญ  ศรีก่อเกื้อ วัดควนเค่ียม/สพป.พัทลุง เขต 2 
3 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 2723 นางเพ็ชรี  สุวรรณภักดี บ้านจืองา/สพป.นราธิวาส เขต 1 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 2  ราย 

ท่ี 
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที ่

อนุมัติรับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
1 ปากพะยูนพิทยาคาร 27273 นายอนุกูล   ชุมทอง ศรีบรรพตพิทยาคม/สพม.พัทลุง 
2 ศรีบรรพตพิทยาคม 27475 นายจักรพงษ์    ทองประดับ วัดน้ำผุด/สพป.ตรัง เขต 1 

 
2. อนุมัติให้ สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง ให้ผู้ประสงคย์ื่น

คำร้องขอย้าย หรือประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมทราบ ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการพิจารณาย้ายเสร็จส้ินแล้ว รวมจำนวน 2 อัตรา ดังนี้   

  1. โรงเรียนวัดตะโหมด     
  2. โรงเรียนวัดควนเค่ียม 
 

 
เร่ืองที่ ๔.17 

เร่ือง    การแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั ้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565 
          2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565 
          3. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 




