
  
 
 

รายงานการประชุม กศจ.พัทลุง 

ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบ Zoom Meeting 

ณ  ห้องประชมุสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานุการ กศจ.พัทลุง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 



 ๑ 
 

สารบัญ 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่  1 / 2565 
วันพุธที่ 26  มกราคม  2565  เวลา 13.30 น. 

ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 
  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง   หน้า 

1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 5 
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 6 
3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 6 

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12 /2564  วันที่ 24 ธันวาคม 2564 6 
3.2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
17 

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18 

3.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
รอบท่ี 1 

19 

3.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 

22 

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   23 
4.1 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ 

ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
23 

4.2 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

28 

4.3 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น              
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 

31 

4.4 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)   

34 

4.5 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (การประเมินด้านที่ ๓) 

36 

4.6 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรง
ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

40 
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สารบัญ (ต่อ) 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่  1 / 2565 
วันพุธที่ 26  มกราคม  2565  เวลา 13.30 น. 

ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 
  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง   หน้า 

4.7 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

47 

4.8 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

49 

4.9 การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

52 

4.10 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 56 
4.11 ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
59 

 5 เรื่องอ่ืน ๆ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่  1 / 2565 

วันพุธที่ 26  มกราคม  2565  เวลา 13.30 น. 
ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2564  วันที่ 24 ธันวาคม  2564 

3.2  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา  
                 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

3.3  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
       ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3.4  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564       

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1  

3.5  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ   
       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี 

วิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
4.2 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ

ครูชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
4.3 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน

เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 
4.4 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที ่2)   
4.5 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (การประเมินด้านที่ ๓) 
4.6 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรง

ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
4.7 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่  1 / 2565 

วันพุธที่ 26  มกราคม  2565  เวลา 13.30 น. 
ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
------------------------------------- 

4.8 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.9 การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

4.10 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
4.11  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่  1 / 2565 

เมื่อวันพุธที่ 26  มกราคม  2565   
ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่ได้รับมอบหมาย      ประธานกรรมการ 

2. นางณัฎธยาวดี  พงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการภาค  5         รองประธานกรรมการ 

3. นายสนิท  แย้มเกษร  ผู้แทน สำนักงาน ก.ค.ศ.               กรรมการ 
4. นางบุษบา  ณะแก้ว  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ              กรรมการ                                  

     และการศึกษาตามอัธยาศัย    
5. นายณัฐกร  อาจทอง  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา            กรรมการ 

 6. นายณรงค์  ศรีละมุล  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             กรรมการ 
7. นายสุชาติ  เหล็มปาน  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        กรรมการ  
8. นายประเสริฐ  เมืองแก้ว ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                         กรรมการ 
9. นายอำนวยชัย สมัยสงค์ ผู้แทนภาคประชาชน               กรรมการ 

 10. นายสุนทร  คงทองสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
 11. นายสายัณห์  แสงทับทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   
 12. นายวิชิต  เต็มนิล  ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 

13. นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง                         กรรมการและเลขานุการ 
14. นายปริญญา  อนุพินิจ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ศธจ.พัทลุง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ  ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา        กรรมการ  ติดราชการ 
                 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. นายกฤษณ์  เชาว์บวร  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน         กรรมการ  ติดภารกิจ 
3. นางสุมาลี  แววจะบก   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   ศธจ.พัทลุง      ผูช้่วยเลขานุการ  ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมชาย  รองเหลือ  ผอ.สพม.พัทลุง    สพม.พัทลุง 
2. นายวันชัย วงศ์ศิลป์  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2   สพป.พัทลุง เขต 2 
3. นายศิริศักดิ์   วัฒนศิริ  รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1  สพป.พัทลุง เขต 1 
4. นายประเสริฐ  คงเรือง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 
5. นางสาวภิรญา  นิยมเดชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 2 
6. นางสาวฉวีวรรณ สวุรรณภกัดี นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.พัทลุง 

  



 ๖ 
 

 
7. นายอภิปภาวัฒน์  แก้วสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ศธจ.พัทลุง 
8. นางสาววันทนี  ชูพิฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ศธจ.พัทลุง 
9. นายธนพิชญ์  เจยาคม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศธจ.พัทลุง 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุม อนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  12/2564 เมื่อวันที ่24  ธันวาคม 2564 

มติ กศจ.พัทลุง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  12/2564 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 3.1 
เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผา่นมา  

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 

นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   เลขานุการ  นำเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้  
 

การดำเนินการตามมติ กศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่  12/2564 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2564   
มติและการดำเนินการตามมติ กศจ. ดังนี้ 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

4.1 เรื่อง การขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.3/ว 21 ลงว ันท ี ่  5 
กรกฎาคม  ๒๕60   
จำนวน  14 ราย             

 

1. อนุมัตคิุณสมบัติและผลการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ จำนวน 14 ราย 
2. อนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 ราย 

จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งข้าราชการครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา เล ื ่ อน เป็ น 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 
14 ราย ตามคำสั ่ง ที ่ 443/2564  
ส ั ่ ง  ณ ว ันท ี ่  30 ธ ันวาคม 2564  
และแจ้ง สพท. เรียบร้อยแล้ว 
 

4 . 2  เ ร ื ่ อ ง   ก า ร ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งก า รศ ึ กษ า เพ ื ่ อ ให ้ มี  
ว ิทยฐานะคร ูชำนาญการ 

1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอ 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ ๑ , ๒ , 3 
3. มอบศึกษาธิการจังหวัดลงนาม
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
 

จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะ กรรมการ
ประเมินด้านที่ ๑ , ๒ , 3 ตามประกาศ 
ลงวันที่  30 ธันวาคม 2564 และแจ้ง 
สพท. เรียบร้อยแล้ว 



 ๗ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

(ประเมินด้านที ่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3) จำนวน 2 ราย 
4.3 เรื ่อง การประเมินและ
แต ่งต ั ้ งข ้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ  (การประเมินด้าน
ที่ ๓) จำนวน  2  ราย 

1. อนุมัติผลการประเมินตามมติของ
คณะกรรมการประเมิน  จำนวน 2 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั ้งข้าราชการครูฯเลื ่อน
เป ็นว ิทยฐานะครูชำนาญการพ ิ เศษ 
จำนวน 2 ราย 
 

จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่ง  
ที่ 444/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 และแจ้ง สพท. 
เรียบร้อยแล้ว 

4 .4  เ ร ื ่ อ ง  กา รประ เมิ น
ข ้ าราชการคร ูและบ ุ คลากร
ทางการศึกษาเพื ่อเล ื ่อนเป็น
ว ิ ท ย ฐ านะ ผ ู ้ อ ำน ว ย ก า ร
ชำนาญการพิเศษ (ผลการ
ประเม ินด ้านท ี ่  1และ 2) 
จำนวน  11  ราย 

อนุมัตใิห้ผ่านการประเมิน  ด้านที่ 1 
และ 2 

แจ้ง สพท. เรียบร้อยแล้ว 
 

4.5  การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม  และ
แต ่ งต ั ้ งคร ูผ ู ้ ช ่ วย ให ้ดำรง
ตำแหน่งครู  รับเงินเดือนใน
อันดับ คศ.1  จำนวน 7 ราย 

1. อนุมัต ิผลการประเมินการเตรียม
ความพร ้ อมและพ ัฒนาอย ่ า ง เ ข้ ม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
2. อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ค ร ู ผ ู ้ ช ่ ว ย  ท ี ่ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ่ ง อ ยู่    
เป็นตำแหน่งครู  
3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรง
ตำแหน่งครู  

1 . จ ั ดทำคำส ั ่ ง แต ่ ง ต ั ้ ง ค ร ู ผ ู ้ ช ่ ว ย 
ให ้ดำรงตำแหน ่ งคร ู  ตามคำส ั ่ งที่  
436/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564   
2. แจ ้ ง  สพป.พ ัทล ุ ง  เขต 1 แล้ว 
ตามหนังสือที่ 0290/2573 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

4.6 เรื ่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง 

ย้าย และโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
และย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ และโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ ่นและข้าราชการอ่ืน  
ไ ป บ ร ร จ ุ แ ล ะ แ ต ่ ง ตั้ ง   
ให ้ดำรงตำแหน ่งบ ุคลากร 

1. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ใช้ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหน่งว่างที่มีอัตรา
เงินเดือน ดำเนินการสรรหาตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ ว 30  
ลงวันที่  28 กันยายน 2560  
และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 

1.จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และย ้ายข ้าราชการพลเร ือนสามัญ  
แ ล ะ โ อ น พ น ั ก ง า น ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น 
และข้าราชการอื ่นไปบรรจุและแต่งตั้ง   
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื ่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.
พัทลุง เขต 1 และ สพป.พัทลุง เขต 2 
ลงว ันท ี ่  7 มกราคม 2565 พร ้อม



 ๘ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

38 ค.(2)  
 

0206.5/ว 29  ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 จำนวน  3 ตำแหน่ง  
  1. เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มนโยบายแผน สพป.พัทลุง เขต 1 
  2. เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
สพป.พัทลุง เขต 1 
  3. เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 2 
 ๒. เห็นชอบมอบสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุงเป็นผู ้ดำเนินการสรรหา
บุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที ่  ศธ 0206.5/ว 30 ลงว ันที ่  28 
กันยายน 2560 และสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ 
ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28  กันยายน  
2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามเสนอ  
   3. เ ห ็ น ชอบ ในกา รน ำประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการประเมิน 
ต ัวช ี ้ว ัด แบบประเม ิน และคะแนน
ประเมิน เพื ่อเปลี ่ยนตำแหน่งการย้าย 
และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนและการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน ่ งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงว ันที่  26 
ธันวาคม พ.ศ.2560 สำหรับการสรรหา
ตามหน ั ง ส ื อส ำน ั ก ง าน  ก . ค . ศ . ที่   
ศธ 0206.5/ว  30 ลงว ันท ี ่  28 
ก ั น ย า ย น  2 5 6 0  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการประเมิน 
ต ัวช ี ้ว ัด แบบประเม ิน และคะแนน
ประเมิน เพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เรียบร้อย
แล้ว 
2. ขณะนี ้อยู ่ระหว่างรอเอกสารการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ทางไปรษณีย์ 
ซึ่งกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 21 มกราคม 
2565 โดยคณะกรรมการจะดำเนินการ
ตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิ  และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต่อไป 
 



 ๙ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานท ี ่ ต ั ้ งอย ู ่ ใ น 
จ ังหว ัดพ ัทล ุง ประกาศ ณ ว ันท ี ่  6 
มกราคม พ.ศ.  2563 สำหร ับการ 
สรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที ่ ศธ 0206.5/ว 29  ลงวันที ่ 28 
กันยายน 2560 ประกอบการพิจารณา
การเปล ี ่ยนตำแหน่ง ย ้าย และโอน
ข ้าราชการ และโอนพน ักงานส ่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ดังประกาศ
แนบท้าย 
  4. เห็นชอบประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื ่อการเปลี ่ยนตำแหน่ง ย้าย  
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศ ึกษา และย ้ายข ้าราชการพลเรื อน
สามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตาม
มาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ตามร่างประกาศดังแนบ 
  5. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัด 
แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับ
ตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า ๕ คน ทำหน้าที่
ประเมินความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
  6. เห ็นชอบมอบศึกษาธ ิการจ ังหวัด 
(กรรมการและเลขาน ุการ )  ลงนาม
ประกาศร ับสม ัคร  ประกาศรายชื่ อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และประกาศ



 ๑๐ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

รายชื ่อผู ้ผ ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย
ข้าราชการพลเร ือนสามัญ และโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 
ไปบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 
38 ค . (2 )  แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 7. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัด
พ ัทล ุ ง  แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือก
ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม           
 8. เห็นชอบมอบผู้มีอำนาจตามมาตรา 
53 และ 58 แห ่งพระราชบ ัญญ ัติ
ระเบ ียบข้าราชการครูและบ ุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ลงนามบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการ
ประเมินบุคคลเพื ่อให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 

38 ค. (2) 
 9. อนุมัติเป็นหลักการ กรณี ก.ค.ศ.หรือ 
สพฐ. หร ือสำน ักงานปล ัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
มีหนังสือหรือรายละเอียดเพิ ่มเติม ซึ่ง
จะต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รายละเอียด 
ในการดำเนินการคัดเล ือกฯ มอบให้
สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพ ัทลุง 
ดำเนินการตามรายละเอียดที่ ก.ค.ศ. หรือ 
สพฐ. หร ือสำน ักงานปล ัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง
กำหนดทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ 
 



 ๑๑ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

4.7 การค ัดเล ือกบ ุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
ว ิชาการ ท ี ่ จะเข ้ าร ับการ
ประเม ินผลงานเพ ื ่อเล ื ่อน
ระดับให้สูงขึ้น 
 
 

 1. เห็นชอบในการดำเนินการคัดเลือก
บุคคลที ่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพื ่อเลื ่อนระดับให้สูงขึ ้น ในตำแหน่ง 
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง
เลขท ี ่  อ  ๒๕ สำน ักงานเขตพ ื ้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จ ั งหว ั ดพ ัทล ุ ง  เ ร ื ่ อ ง  หล ั ก เกณฑ์  
และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ ื ่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 
ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง  ประกาศ ณ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
  2. เห็นชอบการอนุมัติให้ใช้ ประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการคัดเล ือก
บุคคลที ่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากร ทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา  
38 ค.(2) ตำแหน ่งประเภทว ิชาการ  
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ/ ระดับ
ช ำน าญกา รพ ิ เ ศ ษ  ในหน ่ ว ย ง า น
การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
พัทลุง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
ในการดำเนินการคัดเลือก 
 3. เห็นชอบการแต่งตั ้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื ่อทำหน้าที ่แทน กศจ.

1.  จัดทำประกาศร ับสมัครคัดเล ือก
บุคคลที ่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทล ุง เขต ๑  ลงว ันที ่  11 มกราคม 
2565 พร้อมประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
เรียบร้อยแล้ว 
2. คณะกรรมการกำล ังดำเน ินการ 
รับสมัครบุคลากรเพื่อดำเนินการต่อไป 
 



 ๑๒ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

พัทลุง ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว   
4. เห ็นชอบแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการ
ประเม ินผลงานในสายงานน ิต ิการ 
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
 5. เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภท
ว ิชาการ และแต่งต ั ้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ  แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 6.  เห ็นชอบร ่างประกาศร ับสม ัคร
ค ั ด เ ล ื อ กบ ุ คคลท ี ่ จ ะ เ ข ้ า ร ั บ ก า ร
ประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตามร่างดังแนบ 
 7. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ลงนามประกาศร ับสม ัครค ัดเล ือกฯ 
ประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าร ับการ
คัดเลือกฯ และประกาศรายชื่อบุคคลผู้
ผ ่านการคัดเล ือกฯ เพื ่อเล ื ่อนระดับ
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง          



 ๑๓ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

  8. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า  
พ.ศ.  2547 และท ี ่ แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เติม 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู ้ผ่านการประเมิน
บ ุ คคล ให ้ ด ำ ร งตำแหน ่ งบ ุ คลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
ตามตำแหน่งว่างที่ประกาศ 
 9. อนุมัต ิ เป ็นหลักการให้เลขานุการ  
ตั ้งกรรมการประเมินผลงานแทนนาย
ปร ิญญา  อน ุพ ิ น ิ จ กรรมการและ
เลขานุการ เนื่องจากกรรมการไม่ควรซ้ำ
กันใน 2 คณะ (คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
และคณะกรรมการประเมินผลงาน) 
 

4 . 8  เ ร ื ่ อ ง  ก า ร ใ ห ้ โ อ น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งการศ ึ กษา  ตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

อน ุม ัติ ให ้นางสาวภ ิร ัญญา  อ ินถ ิติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน 
ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง โอนไปดำรงตำแหน่ง 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา        
ราชว ิทยาล ัย พัทล ุง ส ังก ัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
 

สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทลุง  
ได้จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าว
โอนไปส ังก ัดโรงเร ียนอ ุบลรั ตนราช
ก ัญญาราชว ิทยาล ัย พ ัทล ุง ส ั งกัด
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพ ัทลุ ง 
เรียบร้อยแล้ว ตั ้งแต่วันที่ 6 มกราคม 
2565 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง ที ่ 4/2565 ลงวันที ่ 4 
มกราคม 2565 และแจ้ง สพม.พัทลุง 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
ด้วยแล้ว 

4 . 9  เ ร ื ่ อ ง  ก า ร ข อ ใ ห้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 
หร ือส ูงข ึ ้น ตามค ุณว ุฒ ิที่   
ก.ค.ศ. รับรอง 

เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายนางสาวกรองแก้ว 
ทองชู ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลควน
ขนุน  ได้ร ับเงินเดือนในกรณีที ่ได ้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ.ร ับรอง และให้บุคคลดังกล่าว
ได้รับเงินเดือนเพิ ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้นจาก
อัตราเงินเดือน 18,520 บาท (ณ วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖4) เป็น 18,690 บาท 

สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทลุง  
ได ้จ ัดทำคำส ั ่ งปร ับอ ัตราเง ินเด ือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามคุณวุฒิที ่ได้ร ับเพิ ่มขึ ้นหรือสูงขึ้น 
เร ียบร ้อยแล้ว ตามคำสั ่งสำน ักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 1/2565 
ลงวันที ่ 4 มกราคม 2565 และแจ้ง 
สพป.พัทลุง เขต 1 ทราบด้วยแล้ว 



 ๑๔ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
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 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอคือวันที่ 31 สิงหาคม 
2564 

4.10 เรื่อง การปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากตำแหน่งสายงานการสอน ตำแหน่ง
คร ู   เป ็นตำแหน่งรองผ ู ้อำนวยการ
สถานศึกษา ตำแหน่งเลขที่ สถานศึกษา 
และสังกัดเดิม จำนวน 4 อัตรา ตาม
เสนอ 

สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทลุง  
ได ้จ ัดทำคำส ั ่ งปร ับปร ุงการกำหนด
ตำแหน่ง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตาม
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ที่ 437/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2564 และแจ้ง สพป.พัทลุง เขต 1 
ทราบด้วยแล้ว  

4.11 เ ร ื ่ อ ง  การต ั ด โอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เง ินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งการศ ึ กษา  ส าย ง านการสอน  
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงาน
การสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด  
ไ ป ก ำ ห น ด เ ป ็ น ต ำ แ ห น ่ ง เ ด ิ ม ใ น
สถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังสาย
งานการสอนต่ำกว ่าเกณฑ์ท ี ่  ก .ค.ศ. 
กำหนด กรณีตำแหน่งว่าง จำนวน 3 
อัตรา ตามเสนอ 
2. อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการ
สอนจากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก
ส ถ านศ ึ กษ า  ให ้ น ำ ไปกำห น ด ใ น
สถานศึกษาที ่ย ุบรวม เป็นอันดับแรก 
และหรือนำไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม
ในสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังสายงาน
การสอน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
กรณีตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 
1 ราย ตามเสนอ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้
จัดทำคำสั ่งตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว 
ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พ ัทล ุ ง  ท ี ่  438/64 และคำส ั ่ งที่  
439/2564 ลงวันที ่  29 ธ ันวาคม 
2564 และแจ้ง สพป.พัทลุง เขต 2 
ทราบด้วยแล้ว 

4.12 เร ื ่ อง  การกำหนด
สัดส่วนของจำนวนตำแหน่ง
ว ่ า ง ข ้ า ร า ช ก า ร ค ร ู แ ล ะ
บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

อนุม ัต ิกำหนดส ัดส ่วนตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียน
สตรีพัทลุง) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
ใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้สำนักงานเขต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้
แจ้งมติให้ สพม.พัทลุง ทราบแล้ว และ 
สพม.พัทลุง ได้ประกาศตำแหน่งว่าง
เพ่ิมเติมด้วยแล้ว 



 ๑๕ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

พื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง นำ
ตำแหน่งว่างดังกล่าวไปประกาศตำแหน่ง
รองผ ู ้ อำนวยการสถานศ ึ กษาว ่ า ง 
(เพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง
ขอย้ายฯ ที่สังกัด สพม.พัทลุง ยื่นคำร้อง
ขอย้ายฯ ภายในก่อน และให้นำตำแหน่ง
ว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายภายใน
เรียบร้อยแล้ว ไปใช้สำหรับการบรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลอืก 
ต่อไป 

4.13 เร ื ่ อง  การกำหนด
รายละเอียดองค์ประกอบใน
การพิจารณาย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดพัทลุง 

เห ็นชอบร ่ างประกาศการกำหนด
รายละ เอ ี ยดองค ์ ประกอบ ในการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาใน
จังหวัดพัทลุง ตามเสนอ 

สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทลุง  
ได้จัดทำรายละเอียดองค์ประกอบในการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ในจ ั งหว ั ดพ ั ทล ุ ง  เ ร ี ยบร ้ อยแล้ ว  
ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2564 

4.14 เรื่อง การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 
(กรณีเพ่ิมเติม) 

อนุมัต ิการย้ายผู ้บร ิหารสถานศึกษา 
ตำแหน ่งผ ู ้ อำนวยการสถานศ ึกษา 
จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
- สพป.พัทลุง เขต 1  จำนวน  2   ราย 
- สพป.พัทลุง เขต 2  จำนวน  3   ราย 
- สพม.พัทลุง จำนวน 2 ราย 

สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทลุง  
ได้จัดทำคำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว 
ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ที ่ 441/2564 ลงวันที ่ 29 
ธันวาคม 2564 

4 .15 เ ร ื ่ อ ง  การแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหาร
การศึกษา 
 

1. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา  
จำนวน 2 คณะ 
2. มอบศึกษาธิการจังหวัดลงนาม
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

จัดทำประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินชุดที่ 2 เพื่อประเมินข้าราชการ
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อน 
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขา
บร ิหารการศ ึกษา ตามประกาศลับ  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และแจ้ง 
สพท. เรียบร้อยแล้ว 

4.16 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ร ั บ น ั ก เ ร ี ย น ข อ ง ส ั ง กั ด
สำน ักงานคณะกรรมการ

1. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพ ัทลุง  
ไ ด ้ จ ั ด ท ำ ป ร ะ ก า ศ ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 



 ๑๖ 
 

เรื่อง สรุปมติ กศจ. 
ครั้งที่ 12/2564 

 วันที่  24 ธันวาคม  2564 

การดำเนินการ 
ตามมติ กศจ.พัทลุง 

ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น  
ปีการศึกษา 2565 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เ ขต  2  และ เขตพ ื ้ นท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
มัธยมศึกษาพัทลุง  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565 
2. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
น ักเร ียนระด ับเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
แทนประธานกรรมการศ ึกษาธ ิการ
จังหวัดพัทลุง          

ทั้ง 3 เขต เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้ 
สพท. ที่เก่ียวข้องทราบแล้วด้วย 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
  



 ๑๗ 
 

เรื่องที่ 3.2 
เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  
        ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 

นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   เลขานุการ นำเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 
  

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ จะต้องเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี โดย 1 ปี จะมีการประเมิน 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) นั้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประเมินสัมสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และแจ้งผลการประเมิน ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 6 ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  18 ราย 

รายละเอียดผลการประเมินดังแนบ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
  



 ๑๘ 
 

เรื่องท่ี 3.3 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
       สังกัดกระทรวงศึกษา 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 

นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   เลขานุการ นำเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 
 
  ตามท่ีสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
  1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ดังนี้ 
   1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
   2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
   3) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
  2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังแนบ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  



 ๑๙ 
 

เรื่องท่ี 3.4 

 เรื่อง   การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ 
         ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบท่ี 1 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 

นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   เลขานุการ นำเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

 ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ .ศ. 2564 เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ดังนี้ 
 

           รอบท่ี 1    

      1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564     
      2) สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 – วันพุธที่ 20 ตุลาคม 
2564 (ในเวลาราชการ)     
      3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564                                      
      4) คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564            
      5) ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564                      
      6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

                            กรณีนักศึกษาทุนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัด สพม.พัทลุง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เมื่อ ก.ค.ศ.หรือ สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ ในสถานศึกษาทีมีสภาพอัตรากำลัง
พอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ สพม.พัทลุง สามารถดำเนินการจัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว เท่านั้น 

 

             รอบท่ี 2 
      1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565     
      2) สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – วันอังคารที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 (ในเวลาราชการ) 
      3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565                                      
      4) คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565            
      5) ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565                      
      6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565                               
    

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  1. ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต 1 จำนวน 2 ราย และส ังก ัดสำน ักงานเขตพ้ืนท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาพัล ุง เขต 2 จำนวน 4 ราย                           
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
  



 ๒๐ 
 

 
  2. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 7 ราย ที่ไม่
สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ไม่สามารถจัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้ เพราะสถานศึกษามีสภาพ
อัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5486 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบหลักการให้บรรจุ
นักศึกษาทุนโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้ทำสัญญาผูกพันตามโครงการอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีผลใช้บังคับ ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง ไดจ้ัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการ
บรรจุและแต่งตั ้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ ่น ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัด สพม.พัทลุง มารายงานตัวบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มี
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 6 ราย สละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย  สรุปเป็นตาราง ดังนี้ 

สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 
 

ที ่ วิชาเอก ตำแหน่งว่าง ผู้สมัคร ผู้มีสิทธ ิ
ได้รับการบรรจุ 

รอบท่ี 1 สละสิทธิ ์
ตำแหน่งว่าง

คงเหลือ 
1 คณิตศาสตร์ 2     2 
2 ปฐมวัย 3     3 
3 ประถมศึกษา 3     3 
4 พลศึกษา 1     1 
5 ภาษาไทย 3     3 
6 ภาษาอังกฤษ 1 1 1 1   
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 1 1   
8 ศิลปะ 1     1 
9 สังคมศึกษา 2     2 

10 สุขศึกษา 1     1 
รวม 18 2 2 2  16 

    
สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 

ที ่ วิชาเอก ตำแหน่งว่าง ผู้สมัคร ผู้มีสิทธ ิ
ได้รับการบรรจุ 

รอบท่ี 1 สละสิทธิ ์
ตำแหน่งว่าง

คงเหลือ 
1 คณิตศาสตร์ 3     3 
2 คอมพิวเตอร์ 1     1 
3 ปฐมวัย 2     2 
4 ประถมศึกษา 2     2 
5 พลศึกษา 2     2 
6 ภาษาไทย 5 1 1 1  4 



 ๒๑ 
 

ที ่ วิชาเอก ตำแหน่งว่าง ผู้สมัคร ผู้มีสิทธ ิ
ได้รับการบรรจุ 

รอบท่ี 1 สละสิทธิ ์
ตำแหน่งว่าง

คงเหลือ 
7 ภาษาอังกฤษ 3 2 2 2  1 
8 วิทยาศาตรท์ั่วไป 3 1 1 1  2 
9 สังคมศึกษา 2     2 

รวม 23 4 4 4  19 
 

สังกัด สพม.พัทลุง 
 

ที ่ วิชาเอก ตำแหน่งว่าง ผู้สมัคร ผู้มีสิทธ ิ
ได้รับการบรรจุ 

รอบท่ี 1 สละสิทธิ ์
ตำแหน่งว่าง

คงเหลือ 
1 ภาษาไทย 3 1 1 1  2 
2 คณิตศาสตร์ 2     2 
3 สังคมศึกษา 2 1 1  1 2 
4 ภาษาอังกฤษ 3 3 3 3   
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 1 1   
6 พลศึกษา 2     2 
7 คหกรรมศาสตร์ 1     1 
8 เกษตรกรรม 1     1 
9 อุตสาหกรรมศิลป์ 1     1 

10 ชีววิทยา 1 1 1 1   
รวม 17 7 7 6 1 11 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 
 

เรื่องท่ี 3.5 

 เร ื ่อง   การคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
           ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
           การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 

นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   เลขานุการ นำเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

 ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 
2563 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จำนวน 37 อัตรา นั้น การดำเนินการคัดเลือก เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้บรรจุ
และแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร สรุปเป็นตาราง ดังนี้ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 

ที ่ กลุ่มวชิา ตำแหน่งว่าง ผู้สมัคร ผู้มีสิทธ ิ ผู้ไม่มีสิทธ ิ
ผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

ได้รับการ
บรรจุ 

ตำแหน่ง
ว่าง

คงเหลือ 

1 คณิตศาสตร์ 5 7 7   5 5   
2 คหกรรม 1 2 2   1 1   
3 คอมพิวเตอร์ 6 30 27 3 15 6  
4 ดนตรีไทย 1 3 3   2 1   
5 ดนตรีสากล 1 2 2   1 1   
6 นาฏศิลป์ 1 7 7   3 1   
7 ปฐมวัย 4 11 11   4 4   
8 ประถมศึกษา 2 2 2   2 2   
9 พลศึกษา 2 9 9   2 2   

10 ภาษาไทย 7 4 3 1 2 2 5 
11 ภาษาอังกฤษ 1 2 2   1 1   
12 วิทยาศาสตร์ 5 44 44  13 5  
13 ศิลปะ 1 2 2   1 1   

รวม 37 125 121 4 52 32 5 



 ๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
เรื่องท่ี ๔.1 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
       ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
                  
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ด้านที ่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    จำนวน  2  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    จำนวน  1  ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง      
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   

ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.1 คุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้ 
๑) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 

และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอ่ืน ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
ทั้งนี้ วุฒิดังกล่าวต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับ

ปริญญาตรีและหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา /กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่   
ผู้ขอได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วน
ราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐  
ลงวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ 
(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๖ ลงวันที่ 30  ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ข้าราชการครูที ่อยู ่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงาน  
การไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก่อนวันที่  
9 ธันวาคม 2559 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการได้ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๖ ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕๙) 
  



 ๒๔ 
 

 
  2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ 
ก.ค.ศ.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐6.๓/๓๗๒๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  กำหนด 

(1) ความหมายภาระงานสอน จำนวนชั่วโมงตามตารางสอน ภาระงานที่ เกี ่ยวเนื่องกับการ
จัดการเรียนการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

(2) จำนวนชั่วโมงข้ันต่ำ 
ระดับการศึกษา ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ภาระงานสอน 
ปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห ์ ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห ์ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห ์
มัธยมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห ์ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห ์

3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 
2 ปีติดตอ่กัน นับถงึวันยื่นคำขอ 

2.2 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่การศึกษาตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที ่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที ่ ๒ ด้านความรู ้ความสามารถ และด้านที ่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั ้นที ่มีควา มรู้
ความสามารถเหมาะสม จำนวน 1 คน และข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ และเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 1 คน โดยให้ 
ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 3.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 9  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
  หมวด 5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
  ข้อ 2. ข้าราชการครูที่ได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ. 
กำหนด ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือมิได้ใช้สิทธิในการยื่นคำขอภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ไม่สามารถ 
ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อีก 
  ข้อ 3. ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฯ ว 21/2560 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียวและในวิทย
ฐานะเดียวเท่านั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้ 

ข้อ 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 17/2552 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 
อยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งยังมิได้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่านมาก่อน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  
ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก .ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอมีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะได้ตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 5.2 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 
แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 



 ๒๕ 
 

ทั้งนี้ ข้าราชการครูที่จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ต้องไม่เคยยื่นคำขอ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาก่อน และมิใช่กรณีตามข้อ 2 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้เสนอขอรับการประเมินให้มีว ิทยฐานะครู 

ชำนาญการ ดังนี้       

ที่ 
ชื่อ–สกุล/ตำแหน่ง
สถานศึกษา/สาขา 

วุฒิ/การศึกษา 
ระยะเวลาดำรง 

ตำแหน่งครูนับถึง 
วันที่ย่ืนคำขอ 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ระยะเวลาปฏบิัติ 
การสอนติดต่อกนันับถึง

วันที่ย่ืนคำขอ 

แนวปฏบิัตชิ่วงเปลี่ยนผ่าน 
ว 9/2564 

1 นางสาวนันทินี มะอักษร 
ครูโรงเรียนวัดอภยาราม 
สพป. พัทลุง เขต 1 
สาขาภาษาไทย 

กศ.บ. 
(ภาษาไทย) 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

4  ปี 18 วนั 
(27 พฤศจิกายน 

2560 
- 

15 ธนัวาคม 2564) 

22 6  ปี 18 วนั 
(27 พฤศจิกายน 2558 

- 
15 ธันวาคม 2564) 

 

หมวด 5 ข้อ 3.1 
- บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งครู อยูก่่อนวันที ่ 
5 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงยังมิได้
ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วง
ระยะเวลาเปลีย่นผ่านมาก่อน  
- มีคุณสมบัติครบถ้วนภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 

 รายงานการสังเคราะหฯ์  การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนวดัอภยาราม ปีการศึกษา 2563 
หมายเหตุ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  โดยเข้าศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2559  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๖ ลงวันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ตามระเบียบของทางราชการ หรือ
ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบยีบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก่อนวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้นำวุฒดิังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ 

2 นางสาวอดุมพร  อนุวัฒนากลุ  
ครโูรงเรยีนวดัท่าสำเภาเหนือ 
สพป. พัทลุง เขต 1 
สาขาปฐมวัย 
 

ศษ.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ศษ.ม. 

(การบริหาร
การศึกษา) 

4 ปี 2 วนั 
(4 มกราคม 2561 

- 
5 มกราคม 2565) 

25 6 ปี 2 วัน 
(4 มกราคม 2559 

- 
(5 มกราคม 2565) 

 
 

หมวด 5 ข้อ 3.1 
- บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งครู อยูก่่อนวันที ่ 
5 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงยังมิได้
ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วง
ระยะเวลาเปลีย่นผ่านมาก่อน  
- มีคุณสมบัติครบถ้วนภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 

 รายงานการสังเคราะห์ ฯ เร่ือง โครงงานรปูแบบวัฏจักรการวิจยัส่งเสรมิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ด็กปฐมวยั    เรื่อง ขา้วเหนยีวแปลงร่าง 
หมายเหตุ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วันที่ 18 สิงหาคม 2560  โดยเข้าศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2558  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๖ ลงวันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ตามระเบียบของทางราชการ หรือ
ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบยีบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก่อนวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้นำวุฒดิังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้  

3 นางอรวรรณ  ไพชำนาญ   
ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง 
สพป. พัทลุง เขต 2 
สาขาวิทยาศาสตร ์
 
 

วท.บ. 
(เคมี)               

6 ปี 1 เดือน 16 วัน                  
(11 พฤศจิกายน 2558 

 - 
27 ธันวาคม 2564 ) 

30 8 ปี 1 เดือน 16 วัน  
(11 พฤศจิกายน 2556 

 - 
27 ธันวาคม 2564  

 

หมวด 5 ข้อ 3.1 
- บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งครู อยูก่่อนวันที ่ 
5 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงยังมิได้
ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วง
ระยะเวลาเปลีย่นผ่านมาก่อน  
- มีคุณสมบัติครบถ้วนภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 

 รายงานการสังเคราะห์ฯ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านชุดกิจกรรมเรื่อง อาหารและสารอาหาร 
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2. การเสนอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง
สถานศึกษา/สาขา         
ที่ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน 

ผอ.สถานศึกษา                                   
ของผู้ขอรับการ

ประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขรก. ที่มีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ำกว่าทีข่อรับการประเมิน 

1 นางสาวนันทินี มะอักษร 
ครโูรงเรียนวัดอภยาราม 
สพป. พัทลุง เขต 1 
สาขาภาษาไทย 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอภยาราม 

นางจารุวรรณ  จันทระ 
คร/ูครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิก 
ประชาสรรค ์
สาขาภาษาไทย 
วุฒิ ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย) 

นางสาวอนัญญา เรืองอินทร์ 
ครู/ครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 
สาขาภาษาไทย 
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย) 

2 นางสาวอุดมพร  อนุวัฒนากุล  
ครโูรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 
สพป. พัทลุง เขต 1 
สาขาปฐมวัย 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วัดท่าสำเภาเหนือ 

นางระเบียบ  เกตรักทอง 
คร/ูครชูำนาญการ 
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ 
สาขาปฐมวัย 
วุฒิ ค.บ.(ปฐมวัย) 

นางสุชาดา  คชินทรโรจน์ 
ครู/ครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
สาขาปฐมวัย 
วุฒิ ค.บ. (ปฐมวัย) 
 

3 นางอรวรรณ  ไพชำนาญ   
ครโูรงเรียนวัดท่าดินแดง 
สพป. พัทลุง เขต 2 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่าดินแดง 

นางเทคนิด  หนูเสน 
คร/ูครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหารเทา                             
(จรุงราษฎร์ดำเนิน) 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
วุฒิ ค.บ.(วิทยาศาสตร์)                 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

นางกุลภัสสร์  บัวมาก 
ครู/ครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา)      
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และการเสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เห็นควรเสนอ อกศจ. พัทลุง และ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป  
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ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

เห็นชอบตามท่ีเสนอ  เห็นควรเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 ราย 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 3 คณะ  

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ความเห็น กศจ.พัทลุง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู ้เสนอขอให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ด้านที่  1  ด้านที่  2  และ
ด้านที่  3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจาก อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2565  
แล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามทีเ่สนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 ราย 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 3 คณะ  

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
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เรื่องท่ี 4.2 
เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ              
        (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที ่ 3  
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   จำนวน  3  ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง      
 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2560   
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรือ่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี  
วิทยฐานะครูชำนาญการ  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องได้คะแนนจากกรรมการ  
ทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕  
ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคำขอให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  ดังนี้  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

 
เลขที่ตำแหน่ง 
(เลขทีจ่่ายตรง) 

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 

 
สาขาวิชา 

วันที ่สพท. 
รับคำขอ 

1 นางสาวอารี  
เซ่งเข็ม   

คร ู
 

1447 
(0152196) 

โรงเรียนบ้านแหลม 
สพป. พัทลุง เขต 2 

คศ.1 
(28,800) 

ภาษาอังกฤษ 
 

26 ตลุาคม
2564 
 

2 นางสาวธัญลักษณ ์
คงทอง 

คร ู 2988 
(0153047) 

โรงเรียนวดัป่าบอนต่ำ
(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 
สพป. พัทลุง เขต 2 

คศ.1 
(28,410) 

ภาษาอังกฤษ 11 ตลุาคม 
2564 
 

3 นางฐิติกาญจน์   
ร่วงเหมือน   

คร ู
 

1083 
(0152423) 

โรงเรียนวดัไทรพอน 
สพป. พัทลุง เขต 2 

คศ.1 
(27,630) 

การศึกษา
ปฐมวัย 

9 พฤศจิกายน
2564 
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2.  ผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓  ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ 
  

รายการ 
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็น 
ที ่ ผู้เสนอขอ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เฉลี่ย ของ 
  คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  คณะกรรมการ 

1 นางสาวอารี  ด้านที่ 1 100 65 94.00 96.00 94.00 94.66 ให้ผ่าน 
 เซ่งเข็ม ด้านที่ 2 100 65 91.25 93.75 93.75 92.91 การประเมิน 
  ด้านที่ 3 100 65 92.50 94.50 92.50    

2 นางสาวธัญลักษณ ์ ด้านที่ 1 100 65 91.00 95.00 89.00 91.67 ให้ผ่าน 
 คงทอง ด้านที่ 2 100 65 93.75 91.25 88.75 91.25 การประเมิน 
  ด้านที่ 3 100 65 95.00 87.50 87.50    

3 นางฐิติกาญจน์   ด้านที่ 1 100 65 88.00 89.00 88.00 83.33 ให้ผ่าน 
 ร่วงเหมือน   ด้านที่ 2 100 65 87.50 87.50 87.50 87.50 การประเมิน 
  ด้านที่ 3 100 65 85.00 85.00 85.00    

3. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ 
ตั้งแต่วันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับคำขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือน
ทีไ่ด้รับอยู่เดิม ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

 
เลขที่ตำแหน่ง 
(เลขทีจ่่ายตรง) สถานศึกษา 

รับ
เงินเดือน 

สาขาวิชา วันทีอ่นุมัติ
แต่งต้ัง 

1 นางสาวอารี  
เซ่งเข็ม   

คร ู
 

1447 
(0152196) 

โรงเรียนบ้านแหลม 
สพป. พัทลุง เขต 2 

คศ.2 
(28,800) 

ภาษาอังกฤษ 
 

26 ตลุาคม
2564 
 

2 นางสาวธัญลกัษณ ์
คงทอง 

คร ู 2988 
(0153047) 

โรงเรียนวดัป่าบอนต่ำ
(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 
สพป. พัทลุง เขต 2 

คศ.2 
(28,410) 

ภาษาอังกฤษ 11 ตลุาคม 
2564 
 

3 นางฐิติกาญจน์   
ร่วงเหมือน   

คร ู
 

1083 
(0152423) 

โรงเรียนวดัไทรพอน 
สพป. พัทลุง เขต 2 

คศ.2 
(27,630) 

การศึกษา
ปฐมวัย 

 

9 พฤศจิกายน
2564 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมินด้านที่ 1  ด้านที ่ 2 และด้านที ่ 3  

ของผู้เสนอขอให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกราย  โดยที่ 
        ด ้านที ่  ๑ ด ้านว ิน ัย ค ุณธรรม จร ิยธรรม และจรรยาบรรณวิชาช ีพ  ได ้คะแนนจากกรรมการ  

ทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ ทุกราย  
         ด้านที่ ๒  ด้านความรู้ความสามารถ ได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ ทุกราย 
         ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕  ทุกราย 

จ ึ ง เห ็นควรอน ุม ั ต ิ ให ้ ผ ่ านการประ เม ิน เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ว ิ ทยฐานะคร ูช ำนาญการ และแต ่ งตั้ ง  
ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการตั ้งแต่วันที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษารับคำขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนทีไ่ด้รับอยู่เดิม  

 
 



 ๓๐ 
 

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

เห็นชอบตามท่ีเสนอ  เห็นควรเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัตผิลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน  จำนวน 3 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมินให้มีว ิทยฐานะ  

ครชูำนาญการ จำนวน  3  ราย 

ความเห็น กศจ.พัทลุง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมิน ด้านที่  1  ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  ตามมติของคณะกรรมการ

ประเมิน และการแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมินให้มีว ิทยฐานะ  
ครูชำนาญการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจาก อกศจ.พัทลุง  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565  แล้ว  เห็นควรอนุมัติตามเสนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน  จำนวน 3 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมินให้มีว ิทยฐานะ  

ครชูำนาญการ จำนวน  3  ราย 

 
  



 ๓๑ 
 

เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น              
          วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินและอนุมัติตั้ง
คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้าน
ความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   จำนวน  1  ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง      
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   

ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กำหนดว่า 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

หลักเกณฑ์ 
ข้อ 1 ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ต้องมคีุณสมบัติต่อไปนี้ 

1.1 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่ง
อ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง 2 

ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 
วิธีการ 
ข้อ 3  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

3.1  คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 

ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร
การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน   ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า วิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
  



 ๓๒ 
 

 3.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 10  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
  หมวด 7 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
  ข้อ 2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ใด
หลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว และในวิทยฐานะเดียวเท่านั้น  โดยให้ดำเนินการดังนี้ 

ข้อ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 10/2554  ภายในวันที ่ 30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หาก
พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะได้ตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 4.2 หรือ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมิน มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ/สถานศึกษา 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
ทีม่ีวิทยฐานะ

ผู้อำนวยการชำนาญการ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง

วันที่ย่ืนคำขอ 

 
ภาระงาน
บริหาร
จัดการ

สถานศึกษา 
 

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบด้าน
การบริหารฯ ย้อนหลัง  

2 ปี ติดต่อกัน 

 
แนวปฏิบัติ 

ช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ว 10/2564 

1 
 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ เพชรมณี   
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านโคกสัก 

4 ปี  11  เดือน  18 วัน 
(22  ธันวาคม  ๒๕59 

 –  
9 ธันวาคม 25๖4 ) 

เต็มเวลา 4 ปี 11 เดือน 18  วัน 
(22  ธันวาคม  ๒๕59 

 –  
9 ธันวาคม 25๖4 ) 

หมวด 7 ข้อ 2.1 
- บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
- มีคุณสมบัติครบถ้วน
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 
2565 

ผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโคกสัก ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

3.  เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ 2 ดังนี้  

ที ่
ชื่อ – สกลุ /ตำแหนง่ 

วิทยฐานะ/สถานศกึษา/สาขาที่
ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการชุดที่ ๑ 

ผู้บริหารการศึกษา   
ใน สพท.ของผู้ขอรับ

การประเมิน 

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาน 
ศึกษานั้นทีม่ีความรู้

ความสามารถเหมาะสม 

ผอ.สถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะ             
ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ 

ชำนาญการพิเศษ 

๑ นางสาววราภรณ์ เพชรมณี   
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านโคกสัก 
สาขาบริหารสถานศึกษา    

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 

นางอิศรา เพ็งทิพย์นาง 
อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
วุฒิ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

นายบุญเติม แดงช่วง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 
วุฒิ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 



 ๓๓ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และการเสนอขอตั้งกรรมการประเมินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอแล้ว เห็นว่า เป็นไป 
ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นควรเสนอ อกศจ. พัทลุง และ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป  

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

เห็นชอบตามท่ีเสนอ  เห็นควรเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิ เศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ว ิชาช ีพ และด ้านท ี ่  ๒ ด ้านความร ู ้ความสามารถ  สำหร ับข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ความเห็น กศจ. พัทลุง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดที่ ๑ 
ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจาก อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565  แล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ว ิชาช ีพ และด ้านท ี ่  ๒ ด ้านความร ู ้ความสามารถ  สำหร ับข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 



 ๓๔ 
 

เรื่องท่ี 4.4 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
  ชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)   

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที ่ ๒ ด้านความรู ้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน  1  ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง      
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(มาตรา ๕๔) 
 ๒. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงว ันที ่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  
เรื ่อง  หลักเกณฑ์และวิธ ีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีว ิทยฐานะและเลื ่อนวิทยฐานะ 
  “เกณฑ์การตัดสิน กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 
๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐” 
 3. หนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ ๐๒๐๖ .๔/๑๑๐๐ ลงวันที ่ 1๐  พฤษภาคม ๒๕๕๓   
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8(1) และข้อ 13) 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอรับการประเมิน ฯ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

(เลขที่จ่าย
ตรง) 

สถานศึกษา 

รับ
เงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 

สาขา 
วันที่ สพท. รับคำ

ขอ/เอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๑ นายนราวุฒ ิ
อมรชาต ิ

ผอ. สถานศึกษา/ 
ผอ.ชำนาญการ 

1875 
(0151242) 

โรงเรียนวดัแหลมโตนด 
สพป. พัทลุง เขต 1  

คศ.๒ 
(37,290) 

บริหาร
สถานศึกษา 

1 พฤศจิกายน 
2564 

2. ผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ 
ประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นของ 
คณะกรรมการ กรรมการ 

คนที่ ๑ 
กรรมการ 
คนที่ ๒ 

กรรมการ 
คนที่ ๓ เฉลี่ย 

๑ นายนราวุฒ ิ
อมรชาต ิ

ด้านที่ ๑ ๑๐๐ ๗๐ 95.00 91.00 93.00 93.00 ผ่านการ 
ประเมิน ด้านที่ ๒ ๑๐๐ ๗๐ 89.00 91.00 92.50 90.83 



 ๓๕ 
 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอแล้ว 
เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ ดังกล่าว มีผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  จากคณะกรรมการชุดที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตามที่  
ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป  

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

เห็นชอบตามท่ีเสนอ  เห็นควรเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ ๑  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้เสนอขอรับการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ จำนวน  1  ราย 

ความเห็น กศจ. พัทลุง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมิน ด้านที่  1  และด้านที่ 2  ตามมติของคณะกรรมการประเมิน 

ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจาก อกศจ.พัทลุง  ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565  แล้ว  เห็นควรอนุมัติตามเสนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ ๑ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  1  ราย 
 
  



 ๓๖ 
 

เรื่องท่ี ๔.5 
เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
         ชำนาญการพิเศษ  (การประเมินด้านที่ ๓)  

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและ
แต ่งต ั ้ งข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาเพ ื ่ อเล ื ่ อนเป ็นว ิทยฐานะผ ู ้ อำนวยการชำนาญการพ ิ เศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 2 ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 1. คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 16/2560 สั ่ง ณ วันที ่  21 มีนาคม พ.ศ. 2560   
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นคำว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง 

2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   
ข้อ 8  ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕51  
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  3.1 การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คน ดังนี้ 

1)  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ 
2)  ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕  

ทั้งนี้หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/1771 ลงวันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๕6  
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ กำหนดว่าผลการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องมี
คะแนนคณะกรรมการแต่ละคนต่างกันไม่เกินร้อยละ 10 

3)  คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
  



 ๓๗ 
 

กรณีท่ีการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่าผลการปฏิบัติงาน
ซึ ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพผู ้ เร ียน และผลงานทางว ิชาการอยู ่ ในวิส ัยที ่สามารถปรับปร ุงได้  
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน 
ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 

3.2 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วน 

 กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 หรือปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

3.3 ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษจะต้องผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 

 3.3.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ ๐๒๐๖ .๗/ว 3 ลงวันที ่ 7 เมษายน ๒๕๕๔   
เรื ่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้มีและเลื ่อนเป็น  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  
ในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

  2) ผลการพัฒนาให้นำไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้ 
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา 

3.4 การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเป็นวิทย
ฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3  สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของ
อันดับ คศ.3  จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น    
   หากข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาผ ู ้ ใดได ้ร ับการแต่งต ั ้ งให ้ม ีว ิทยฐานะหรือ  
เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 กำหนดไว้ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอรับการประเมิน ฯ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

(เลขที่จ่าย
ตรง) 

สถานศึกษา 

รับ
เงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 

สาขา 
วันที่ สพท. รับคำ

ขอ/เอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1 นายกันต์ศักดิ ์
 หลีเพิ่มสุข   

ผอ. สถานศึกษา/ 
ผอ.ชำนาญการ 

2631 
(๐๑๕2346) 

โรงเรียนวดัสภุาษิตาราม  
สพป. พัทลุง เขต 2    

คศ.๒ 
(43,750) 

บริหาร
สถานศึกษา 

25 พฤษภาคม
2564 

2 นายสุเมธ 
  จุลพรหม   

ผอ. สถานศึกษา/ 
ผอ.ชำนาญการ 

3509 
(๐๑๕2837) 

โรงเรียนวดัตะโหมด  
(หมุนคณานสุรณ์)   
สพป. พัทลุง เขต 2    

คศ.๒ 
(30,730) 

บริหาร
สถานศึกษา 

22 มิถุนายน
2564 
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2. ผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน กรณปีระเมินครั้งแรก   จำนวน 2 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ผ่าน 

คะแนนที่ได ้
(ประเมินครั้งแรก) 

คะแนนที่ได้ 
(หลังจากปรับปรุงครั้งที่ 1) 

คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 
1 นายกันต์ศักดิ ์

 หลีเพิ่มสุข   
- ผลการพัฒนาคณุภาพ ๖๐ ๓๙ 45.00 45.00 45.00    

 ในการบริหารสถานศึกษา         
  - ผลงานทางวิชาการ ๔๐ ๒๖ 2800 26.00 27.00    
  คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๐ 73.00 71.00 72.00    
  ความเห็นของคณะกรรมการ ให้ผ่านการประเมิน 
2 นายสุเมธ 

  จุลพรหม   
- ผลการพัฒนาคณุภาพ ๖๐ ๓๙ 46.00 46.00 46.00    

 ในการบริหารสถานศึกษา         
  - ผลงานทางวิชาการ ๔๐ ๒๖ 2900 28.00 27.00    
  คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๐ 75.00 74.00 73.00    
  ความเห็นของคณะกรรมการ ให้ผ่านการประเมิน 

 3.  แต่งตั ้งข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ ู ้ผ ่านเกณฑ์การประเมิน เลื ่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วันที่ สพท. รับคำขอ/
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

วันที่ผ่าน 

การพัฒนา ฯ 

วันอนุมัติแต่งต้ัง 

 
1. นายกันต์ศักดิ ์

 หลีเพิ่มสุข   
ผู้อำนวยการ.สถานศกึษา/ 
ผู้อำนวยการชำนาญการ 

25 พฤษภาคม 2564 16 สิงหาคม 2562 25 พฤษภาคม 2564 

2. นายสุเมธ 
  จุลพรหม   

ผู้อำนวยการ.สถานศกึษา/ 
ผู้อำนวยการชำนาญการ 

22 มิถุนายน 2564 19 มีนาคม 2564 22 มิถุนายน 2564 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงตรวจสอบผลการประเมินตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอแล้ว 

เห็นว่าผลการประเมินด้านที่ 3  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 2 ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือ 
ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  กำหนด เห็นควรเสนอ อกศจ. พัทลุง และ กศจ. พัทลุง 
พิจารณาต่อไป 

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

เห็นชอบตามท่ีเสนอ  เห็นควรเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จำนวน 2 ราย 
2. อนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย 
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ความเห็น กศจ.พัทลุง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมินด้านที่ 3  ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2 และการแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจาก อกศจ.พัทลุง ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 เรียบร้อยแล้ว เห็นควรอนุมัติตามเสนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จำนวน 2 ราย 
2. อนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย  
  



 ๔๐ 
 

เรื่องท่ี ๔.6 
เรื ่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั ้งครูผู ้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  
        รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  จำนวน 15 ราย ดังนี้ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 1 ราย   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   จำนวน 14  ราย 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  มาตรา 53  และ 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
          3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ ว 26  ลงวันที่  12 ตุลาคม  ๒๕64  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดตำแหน่งเพ่ือบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                         “4.1.3 กรณีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วยและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งครู เพ่ือแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่ง
ครใูนสถานศึกษานั้น”  
 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่องการได้รับเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3  ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง 
     1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอ่ืน  ที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ 
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   3. ดำรงตำแหน่งครูผู ้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี  และผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
 6.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.7/ ว 19  ลงวันที่  25  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โดยสรุป 
                         1) กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมิน 
จากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแตล่ะครั้ง ดังนี ้
                          ครั้งที่ 1  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 ครั้งที่ 2  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  



 ๔๑ 
 

 ครั้งที่ 3  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 ครั้งที่ 4  ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
                      เมื่อครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปีแล้ว และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
ที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อเสนอผู ้มีอำนาจ  
ตามมาตรา 53  หากผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้นั ้นรับราชการต่อไป ให้นำเสนอ กศจ .
พิจารณา  
   2) การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี  ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
  3) กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร  ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกิน 90 วัน หากลาเกิน 90 วัน ผู ้นั ้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตามจำนวนวันลาที่เกินให้ครบ 2 ปี   

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                 1. ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
พัทลุง  เขต 2  จำนวน 1 ราย  และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และเข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.7/ ว 19  ลงวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕61 ครบสองปี จำนวน 4 
ครั้ง  ดังนี้     

       1) รายละเอียดผู้เข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 
 

ข้อมูลรายละเอียดผูเ้ข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วุฒิ/วิชาเอก 
ตำแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน 
วันเร่ิมปฏิบัติ

หน้าท่ี 
วันครบกำหนด 

 การพัฒนา 

วันที่แต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่ง

ครู 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ราย 

๑ นางสาวอัฆนิยาห์       

          หนูหนุด 

ครูผู้ช่วย บ้านทอนตรน ค.บ.(ภาษาไทย) 4249 17,820 27  
ธันวาคม  
2562 

26  
ธันวาคม 
2564 

27  
ธันวาคม  
2564 

เลขท่ี 63201831822781 
ออกให้ ณ วันท่ี 17 มีนาคม  2563 
ใช้ได้จนถึงวันท่ี  16 มีนาคม  2568 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 14 ราย 

1 นายกรวิทย ์
         เก้ือคลัง 

ครูผู้ช่วย พัทลุง วท.บ. (ฟิสิกส์) 
กศ.ม. 

(การสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์) 

27493 19,880 17 
มิถุนายน 
2562 

16 
มิถุนายน 
2564 

17 
มิถุนายน 
2564 

เลขท่ี 61109000473013 
ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561         
ใช้ได้จนถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

2 นายณัฐพงศ ์
        รัตนพันธุ ์

ครูผู้ช่วย พัทลุง วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  

26880 17,990 8 
กรกฎาคม 
2562 

7 
กรกฎาคม 
2564 

8 
กรกฎาคม 
2564 

เลขท่ี 60309000394113 
ออกให้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560         
ใช้ได้จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2565         
 

3 

 

 

นางสาวอาริยภรณ์    
             ชุมคง 

ครูผู้ช่วย พัทลุง วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

กศ.ม. 
(การสอนคณิตศาสตร์) 

27559 19,900 15 
สิงหาคม 
2562 

14 
สิงหาคม 
2564 

15 
สิงหาคม 
2564 

เลขท่ี 61109000433909 
ออกให้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 

4 นางสาวเยาวลักษณ ์
          เพชรรักษ์ 

ครูผู้ช่วย พัทลุง วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
(ชีววิทยา) 

 

20398 17,998 23 
สิงหาคม 
2562 

22 
สิงหาคม 
2564 

23 
สิงหาคม 
2564 

เลขท่ี 62202110021703 
ออกให้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2567 



 ๔๓ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วุฒิ/วิชาเอก 
ตำแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน 
วันเร่ิมปฏิบัติ

หน้าท่ี 
วันครบกำหนด 

 การพัฒนา 

วันที่แต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่ง

ครู 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

5 

 

 

นายอรรถกร 
             สุขรัตน์ 

ครูผู้ช่วย พัทลุง ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์
ศึกษา) 

(ชีววิทยา) 

26444 17,940 4 
ตุลาคม 
2562 

3 
ตุลาคม 
2564 

4 
ตุลาคม 
2564 

เลขท่ี 62109000084490 
ออกให้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2562 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 5 เมษายน 2567 

6 นางสาวอรวรรณ 
               ชูท้าว 

ครูผู้ช่วย พัทลุง ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์

ทั่วไป) 
 

20978 17,920 4 
ตุลาคม 
2562 

3 
ตุลาคม 
2564 

4 
ตุลาคม 
2564 

เลขท่ี 62109000137500 
ออกให้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2562 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 27 เมษายน 2567 
 

7 นางสาวพรนลิน 
               จินดา 

ครูผู้ช่วย พัทลุง ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

 

26477 17,920 4 
ตุลาคม 
2562 

3 
ตุลาคม 
2564 

4 
ตุลาคม 
2564 

เลขท่ี 62109000294583 
ออกให้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 
 

8 นายไชยทัศน ์
        กิ่งเกาะยาว 

ครูผู้ช่วย ควนขนุน ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

 

28982 17,270 25 
พฤศจิกายน 

2562 

24 
พฤศจิกายน 

2564 

25 
พฤศจิกายน 

2564 

เลขท่ี 60309000169616 
ออกให้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 
 

9 นางสาวอำภา 
       หวาเอียด 

ครูผู้ช่วย ควนขนุน ศษ.บ 
(การสอนอิสลาม

ศึกษา) 
 

15654 18,000 4 
ตุลาคม 
2562 

3 
ตุลาคม 
2564 

4 
ตุลาคม 
2564 

เลขท่ี 62109000307405 
ออกให้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 

1
0 

นางสาวสุทธิดา 
         ขุนอักษร 

ครูผู้ช่วย ควนขนุน กศ.บ. 
(พลศึกษา) 

  

27152 18,010 4 
ตุลาคม 
2562 

3 
ตุลาคม 
2564 

4 
ตุลาคม 
2564 

เลขท่ี 62109000183145 
ออกให้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2562 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 27 เมษายน 2567 
 

 



 ๔๔ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วุฒิ/วิชาเอก 
ตำแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน 
วันเร่ิม

ปฏิบัติหน้าที ่

วันครบ
กำหนด 

 การพัฒนา 

วันที่แต่งต้ัง
ให้ดำรง

ตำแหน่งครู 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

11 นางสาวปนัดดา 
         กิจนุรักษ์ 

ครูผู้ช่วย ควนขนุน ศศ.บ. 
(ทัศนศิลป์) 

 

27541 17,740 18 มกราคม 
2562 

17 
มกราคม 
2564 

18 มกราคม 
2564 

เลขท่ี 60109000522709 
ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
 

12 นางศิริพร  
           พานชิย ์

ครูผู้ช่วย นาขยาดวิทยาคาร ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

 

27457 16,780 27 
ธันวาคม 
2562 

26 
ธันวาคม 
2564 

27 
ธันวาคม 
2564 

เลขท่ี 64202121063263 
ออกให้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2569 
 

13 นายสุมติร           
         ดินเตบ 

ครูผู้ช่วย ดอนศาลานำวิทยา กศ.บ. 
(สังคมศึกษา) 

 

103324 18,030 25 
พฤศจิกายน 

2562 

24 
พฤศจิกายน 

2564 

25 
พฤศจิกายน 

2564 

เลขท่ี 64302120597883 
ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 

14 นางสาวสุกัญญา  
        เก้าเอ้ียน 

ครูผู้ช่วย เขาชัยสน กศ.บ. 
(นาฏศิลป์) 

 

27082 18,050 8 
พฤศจิกายน 

2562 

7 
พฤศจิกายน 

2564 

8 
พฤศจิกายน 

2564 

เลขท่ี 61109000103755 
ออกให้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 
ใช้ได้จนถึง วันที่ 29 มีนาคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 
 

         2) ครูผู้ช่วยเข้ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมี
ค ุณล ั กษณะและสมรรถนะในการปฏ ิบ ั ต ิ ตนและการปฏ ิบ ั ต ิ ง านท ี ่ ส ่ งผลต ่ อค ุณภาพของผ ู ้ เ ร ี ยน  
มีคะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผ ู ้ช ่วย จากกรรมการทุกคน       
เฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
ผลการประเมินคะแนน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 
ผล 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ราย 

๑ นางสาวอัฆนิยาห์  หนูหนุด บ้านทอนตรน 71.75 77.04 92.59 94.75 ผ่าน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 14 ราย 
1 นายกรวิทย์   เก้ือคลัง พัทลุง 75.78 83.59 90.07 93.56 ผ่าน 
2 นายณัฐพงศ์  รัตนพนัธุ ์ พัทลุง 87.86 88.33 95.29 99.79 ผ่าน 
3 นางสาวอาริยาภรณ์  ชุมคง พัทลุง 77.97 83.55 96.32 97.09 ผ่าน 
4 นางสาวเยาวลักษณ์  เพชรรักษ์ พัทลุง 76.73 86.63 92.08 93.49 ผ่าน 
5 นายอรรถกร  สุขรัตน์ พัทลุง 85.28 90.98 92.03 94.23 ผ่าน 
6 นางสาวอรวรรณ  ชูทา้ว พัทลุง 81.96 91.31 94.03 94.06 ผ่าน 
7 นางสาวพรนลิน  จินดา พัทลุง 79.48 86.54 93.92 96.94 ผ่าน 
8 นายไชยทัศน์  กิ่งเกาะยาว ควนขนุน 85.00 87.00 92.00 96.00 ผ่าน 
9 นางสาวอำภา  หวาเอียด ควนขนุน 84.00 87.00 92.00 96.00 ผ่าน 

10 นางสาวสุทธิดา  ขุนอักษร ควนขนุน 85.00 89.00 95.00 96.00 ผ่าน 
11 นางสาวปนัดดา  กิจนุรักษ์ ควนขนุน 83.00 87.00 90.00 95.00 ผ่าน 
12 นางศิริพร  พานิชย ์ นาขยาดวิทยาคาร 71.06 91.13 92.98 98.16 ผ่าน 
13 นายสุมติร  ดินเตบ ดอนศาลานำวิทยา 79.10 90.40 93.80 97.92 ผ่าน 
14 นางสาวสุกัญญา เก้าเอ้ียน เขาชัยสน 71.51 78.43 83.90 92.11 ผ่าน 

 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วยทุกราย  มีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบถ้วนทั้ง 4 ครั้ง และ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ครั้ง  โดยการประเมินครั้งที่ ๑ - 2 ผู้รับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 6๐  และในการประเมินครั้งที่ 3 - 4  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 7๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเห็นว่าควรให้รับราชการต่อไปได้ จึงเห็นควรอนุมัติผล
การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป 

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
    อกศจ.พัทลุง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 ได้ตรวจสอบและ
กลั ่นกรองการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผ ู ้ช ่วยให้ดำรงตำแหน่งครู   
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ทั้ง 15 ราย ข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นชอบ
นำเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป    
 



 ๔๖ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู

และบ ุคลากรทางการศ ึ กษา ตำแหน ่ งคร ู ผ ู ้ ช ่ วย  ซ ึ ่ งผ ่ านการประเม ิ นตามเกณฑ ์ท ี ่  ก .ค.ศ. กำหนด 
ครบทั้ง  4  ครั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  1  ราย และสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย 

 2. โปรดพิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่  และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  1  ราย และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย  
  3. โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  
1  ราย และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย 

ความเห็น กศจ. 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  15  ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีการประเมิน
ครบทั้ง  4  ครั้ง จำนวน  15  ราย  ตามที่เสนอ และผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20  มกราคม  2565  เรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรอนุมัติตามเสนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. อนุมัตผิลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครบทั้ง  4  ครั้ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  1  ราย และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย 

2. อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ดำรงตำแหน่งอยู่  และผ่านการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  
จำนวน  1  ราย และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย  

3. อนุมัตใิห้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง
ครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 1 ราย และสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  14  ราย 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 
 

เรื่องท่ี 4.7 
เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติให้โอน นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใสประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดพัทลุง  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
           1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
   2. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
            สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้จัดส่งแบบคำร้องขอโอนและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ของ นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดใสประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งมีความประสงค์ขอโอนไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ใน
จังหวัดพัทลุง 

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนของ นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์  เป็นความ
สมัครใจของเจ้าตัว ประกอบกับ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เห็นชอบให้โอนด้วยแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาให้นางสาวกรวิกา  
หนุนอนันต์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใสประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1 โอนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง ได้ตามความประสงค์ 

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
  อกศจ.พัทลุง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรอง
แล้ว เห็นว่าการโอนของนางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์  เป็นความสมัครใจของเจ้าตัว ประกอบกับ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 
เห็นชอบให้โอนด้วยแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นชอบนำเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป    

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
             โปรดพิจารณาอนุมัติให้นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใสประดู่ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โอนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง ได้ตามความประสงค์ 
 



 ๔๘ 
 

 
 
 

ความเห็น กศจ.พัทลุง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอโอนข้างต้นเป็นความสมัครใจของเจ้าตัว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เห็นชอบให้โอนด้วยแล้ว จึงเห็นควนอนุมัติให้นางสาวกรวิกา   
หนุนอนันต ์โอนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง ได้ ทั้งนี้ ให้กศน.จังหวัดพัทลุง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ กศน.จังหวัดพัทลุง ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ทราบต่อไป  

มติ กศจ.พัทลุง 

อนุม ัต ิให้นางสาวกรว ิกา  หนุนอนันต์   ตำแหน่งผ ู ้อำนวยการสถานศ ึกษา โรงเร ียนว ัดใสประดู่   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ง เขต 1 โอนไปดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง โดยให้สำนักงาน 
กศน.จังหวัดพัทลุง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ กศน.จังหวัดพัทลุง ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 
 

 
เรื่องท่ี ๔.8 

เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
        นักเร ียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ  
        สยามบรมราชกุมารี 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
 

คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
จำนวน ๑ อัตรา  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๒) กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน จากสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที ่ ก .ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม  
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
      (๑) กรณีตำแหน่งว่าง 
                              ให้ตัดโอนตำแหน่งอัตราเงินเดือน สายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานการสอน 
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
       (๒) กรณีตำแหน่งที่มีผู้ครองตำแหน่ง  
                               ให้ต ัดโอนตำแหน่งและอัตราเง ินเดือน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา  
ที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนในสาขาวิชาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
                          (๓) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ภายในจังหวัดเท่านั้น 
                          (๔) เมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลัง
สายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
               ๓. หนังส ือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่  ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๖๒๕๘ ลงว ันที่    
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 



 ๕๐ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นทางเสนอ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและ 
อัตราเงินเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปลายทาง  และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปลายทาง เสนอ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนำเสนอ กศจ. พร้อมความเห็นของ กศจ. ต้นทางในการพิจารณาอนุมัติกำหนด
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 
 

บัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลำดับ 

ท่ี 

หน่วยงานทางการศึกษา/ตำแหน่งเกษยีณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ .25๖๐  

ที่ คปร.จัดสรรคืน 

หน่วยงานทางการศึกษา/ตำแหน่งที่ขออนุมัติ 
กำหนดตำแหน่งใหม ่

ตำแหน่ง/ส่วนราชการ/
อำเภอ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน ตำแหน่ง/ส่วนราชการ/
อำเภอ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เงินเดือน 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 

1 คร/ูรร.บ้านโนนยาง/ 
อ.กุฉินารายณ ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 

๒๑๖๗ คศ.๓ ๕๒,๐๖๐ ครูผู้ช่วย/ 
รร.บ้านห้วยกรวด/ 
อ.ป่าพะยอม 
สพป.พัทลุง เขต ๑ 

๒๑๖๗ คศ.๓ ๕๒,๐๖๐ 

 

วิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้ว เห็นว่า สพฐ . ได้กำหนดตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จากสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังครูเกิน เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ
สถานศึกษาที่รับโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก .ค.ศ.กำหนด และ 
เมื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปให้แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนก็ยังมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.
กำหนด จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑  อัตรา ตามเสนอ 
ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
  อกศจ.พัทลุง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองแล้ว เห็นว่าการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ 
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งนักเรียน 
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสนอ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นชอบนำเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป    
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
โปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนเดิมในสถานศึกษาใหม่ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุ แต่งตั้งนักเรียน 
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 ๕๑ 
 

ความเห็น กศจ.พัทลุง  

 ที ่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว ่าการกำหนดตำแหน่งและอัตราเง ินเดือนโดยการตัดโอนตำแหน่งและ 
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
เห็นควรอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา เพื ่อรองร ับการบรรจ ุแต ่งต ั ้งน ักเร ียนในพระราชานุเคราะห์   
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่  
และอัตราเงินเดือนเดิมในสถานศึกษาใหม่ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 
 
 
 

  



 ๕๒ 
 

เรื่องท่ี 4.9 
เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
 

คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
จำนวน 1 อัตรา 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า  
 “ข้อ ข. การกำหนดประเภทสถานศึกษา 
  1. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดสถานศึกษาเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   1.3 สถานศึกษาสังกัดสำนักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 

ข้อ ง. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ  
การคัดเลือก 
  1. การย้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ให้ กศจ. พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้
บรรจุและแตง่ตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในภาพรวมทั้งจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษาให้เท่ากันหรือต่างกันได้
ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 
   ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวน
ตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน  
1 ตำแหน่ง 
   กรณีไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง  ให้กำหนดสัดส่วนของจำนวน
ตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 
   1.2 การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้าย
หรือที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นำตำแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือ
ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่
กำหนดไว้ 
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   1.3 กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือ
ใช้สำหรับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม 
   1.4 กรณีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปต่างจังหวัด 
ย้ายกรณีอ่ืน ฯลฯ) จากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตำแหน่งว่างที่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนที่จะใช้ในการรับย้ายหรือจะใช้ใน  
การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือจะใช้สำหรับการคัดเลือกที่กำหนดไว้เดิมแล้ว” 

7. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
  7.1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7.1.3 เมื่อ อกศจ. ดำเนินการกลั่นกรองการย้ายแล้วเสร็จ ให้ กศจ. พิจารณาย้ายโดย

ให้นำความเห็นของ อกศจ. และความเห ็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย ้าย  
โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป ส่วนความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ หาก กศจ. มีความเห็นต่างจากความเห็นของ อกศจ. ให้ระบุเหตุผล
ให้ชัดเจน...ฯ  

   7.1.4 เม ื ่อ กศจ. พ ิจารณาย ้ายตามข ้อ 7.1.3 แล ้ว หากย ังม ีตำแหน่งว ่าง 
ในสัดส่วนที ่ใช้รับย้ายเหลืออยู ่ให้นำมาย้ายต่อเนื่องกันได้ จนไม่มีคำร้องของผู ้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ในสถานศึกษาที ่มีตำแหน่งว่างนั ้นแล้ว ให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั ้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี  
ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกหรือนำตำแหน่งว่างนั ้นไปใช้สำหรับการคัดเลือก หรือพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกล ่าว  
ได้ตามความเหมาะสม” 

   7.1.5 กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไป
ต่างจังหวัด ย้ายกรณีอื่น ๆ ฯลฯ) เมื่อการย้ายตามข้อ 7.1.3 เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน 
โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์
ของสำนักงานศึษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วจึงดำเนินการ
ตามข้อ 7.1.1 - ข้อ 7.1.3 และหากมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายเหลืออยู่ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 7.1.4 
ต่อไป 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

“ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือ  
1) สำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11  มิถุนายน 2545  2) สำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467  
ลงว ันที ่  11  ม ิถ ุนายน 2545  3) สำนักงาน ก.ค. ท ี ่  ศธ 1305/822 ลงว ันที ่  30 ส ิงหาคม 2545  
และ 4) สำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/823 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 โดยให้ใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/ว 23  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  



 ๕๔ 
 

7.1 สายงานบริหารสถานศึกษา 
       7.1.1 สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา ไม่กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหาร

สถานศึกษาฯลฯ 
       7.1.2 สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 41 คนขึ้นไป (ทุกพื้นที่) ให้กำหนดอัตรากำลังสายงาน

บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
จำนวนนักเรียน อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา รวม 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
41 - 119 1 อัตรา - 1 อัตรา 

120 - 719 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 
720 – 1,079 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 

1,080 – 1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 
ตั้งแต่ 1,680 คนข้ึนไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 

   

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  1. ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งมีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง เนื่องจาก
การโอนไปยังหน่วยงานอ่ืน จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 

ที ่ โรงเรียน สังกัด 
จำนวน
นักเรียน 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งเลขที่
จ่ายตรง 

เงินเดือน 

หมายเหตุ 

อันดับ อัตรา 

1 ควนขนุน สพม.พัทลุง 978 27125 0351576 คศ.3 56,840 
ว ่ า ง จ า ก ก า ร โ อ น     
ไป อบจ. เม ื ่อวันที่   
6 ม.ค. 2565 

  2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปัจจุบันไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง วิเคราะห์แล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  

ที ่ ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายผู ้บร ิหารสถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรพิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  
(โรงเรียนควนขนุน) จะใช้สำหรับการย้ายหรือใช้สำหรับการคัดเลือก  

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
  อกศจ.พัทลุง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 ได้ตรวจสอบและ
กลั่นกรองแล้ว เห็นว่าตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กำหนดกรณี 
มีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้ กศจ. พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู ้ได้รับการ
คัดเลือก หรือใช้สำหรับการคัดเลือก ได้ตามความเหมาะสม  และเนื่องจากปัจจุบันไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนควนขนุน) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อใช้สำหรับการย้าย  เห็นชอบนำเสนอ กศจ. พัทลุง 
พิจารณาต่อไป      



 ๕๕ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
โปรดอนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนควนขนุน) สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เพ่ือใช้สำหรับการย้ายหรือใช้สำหรับการคัดเลือก  

ความเห็น กศจ.พัทลุง 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จึงเห็นควร

อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนควนขนุน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เพ่ือใช้สำหรับการย้าย 

มติ กศจ.พัทลุง 
        อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนควนขนุน) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เพื่อใช้สำหรับการย้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๕๖ 
 

เรื่องท่ี 4.10 

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
         
     

คำขอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ราย 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา 53 และมาตรา 59) 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปความดังนี้  
 “1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ให้ใช้กับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (1) (2) มาตรา 38 ข. (1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค. (1) (2) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

  5. คุณสมบัติของผู้ย้าย 
  5.1 การย้ายกรณีปกติ 
   5.1.1 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม 
   5.1.2 ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึง

วันที่ยื่นคำขอ 
   5.1.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
วิธีการ 
 1.1 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ตามแบบและระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 
  1.1.1 การย้ายกรณีปกติ ให้ยื ่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่  

1 – 15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน และคำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 
สิงหาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลาคำร้องใดไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั ้นเป็นอันยกเลิก หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ใดประสงค์ย้าย  
ให้ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่ 

 1.5 ให ้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี ต ั ้งคณะกรรมการ 
เพ่ือกลั่นกรองก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” 
  



 ๕๗ 
 

                     4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2559 เรื ่อง แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

   “1. มิให้นำความในวิธีการข้อ 1.5 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 มาใช้บังคับ
กับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ อกศจ. ที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิทเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
 5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง กำหนด
รายละเอียดองค์ประกอบในการพิจาณราย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดพัทลุง   

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ส่งคำร้องขอย้ายและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวปรีดา  ชูมณี ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ซึ่งได้ยื่น
คำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  

ที ่ ชื่อตำแหน่ง 
 ตำแหน่ง 
   เลขที่ 

ตำแหน่งเลขที่
จ่ายตรง 

อันดับ/
ระดับ 

   อัตรา 
 เงินเดือน 

 ๑ ศึกษานิเทศก์   1362 0150657 คศ. ๓ ๕๘,๓๙๐ 
 2 ศึกษานิเทศก์   ๕๖๙๘ ๐๑๕๐๖๗๕ คศ. ๓ ๕๘,๓๙๐ 

            

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง วิเคราะห์แล้วเห็นว่าการดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นควรพิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ต่อไป 

ความเห็น อกศจ.พัทลุง 
  อกศจ.พัทลุง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  20 มกราคม  2565 ได้พิจารณากลั่นกรองการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิทเทศก์ รายดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้พิจารณาตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศ ึกษา ตำแหน ่งศ ึกษาน ิ เ ทศก ์  ส ั งก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาในจ ั งหว ัดพ ัทล ุ ง  แล ้ว  ปรากฏ 
ตามเอกสารดังแนบ เห็นชอบนำเสนอ กศจ. พัทลุง พิจารณาต่อไป   



 ๕๘ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 โปรดพิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวปรีดา  ชูมณี ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   
 

ความเห็น กศจ.พัทลุง   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ศึกษานิทเทศก์ ข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด เห็นควรอนุมัติการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวปรีดา  ชูมณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ต่อไป 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวปรีดา  ชูมณี ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   
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เรื่องท่ี ๔.11 
เรื่อง  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน 
        คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565  

ประธาน       มอบเลขานุการ  นำเสนอ 
เลขานุการ มอบนายปริญญา  อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
นายปริญญา  อนุพินิจ   นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ  นำเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

 
คำขอ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้เห็นพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04006/ว773 ลงวันที่   
9 ธันวาคม 2564 เรื่อง  นโยบายแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา    

          เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม   สร้างโอกาสที่เป็นธรรม  
บริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ และสื ่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงได้เสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  

การวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานศึกษาจังหวัดพัทลุง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เห็นว่าร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง   
เขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามที ่ สพฐ. กำหนด เห็นควร  
เห็นชอบตามเสนอ   

ความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

         ในคราวประช ุมคณะอน ุกรรมการเก ี ่ยวก ับการพ ัฒนาการศ ึกษา คร ั ้ งท ี ่  1/2565 เม ื ่อว ันที่   
21 มกราคม 2565 ที่ประชุมได้ตรวจสอบร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1 , 
เขต 2 และร่างประกาศสำนักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงแล้ว เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2565  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เห็นควรให้นำเสนอ กศจ.เห็นชอบ ต่อไป 
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