
รายงานประจำปีที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
1.การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 
1.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

การพิจารณาของ กศจ. ต้องถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า โดยนโยบายของ กคศ. กำหนดให้ กศจ. 
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากในเดือนใดมีเรื่องด่วนโดยมีเงื ่อนเวลากำหนดไว้จะต้องปฏิบัติให้เสร็จ
ภายในเวลา ในเดือนนั้นก็สามารถท่ีจะกำหนดการประชุม กศจ. มากกว่า 1 ครั้งได้ 
1.2.1 เชิงปริมาณ 

ประชุม กศจ. จำนวน 12 ครั้ง 
1.2.2 เชิงคุณภาพ 

ถูกต้องตรงเวลา และไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า 
1.3 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 
  ปัญหา อุปสรรค 
          เรื่องที่จะนำเสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมกลั่นกรองของ อกศจ. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาส่งถึง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงล่าช้า ท้ังๆ ท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือซ้อมความเข้าใจ
ไปถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตแล้ว โดยกำหนดเวลาให้ส่งเรื่องภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  
แต่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
          สำนักงาน กคศ. ควรมีหนังสือซ้อมความเข้าใจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มี
หนังสือกำชับให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ
ความรวดเร็วในการพิจารณางานการบริหารงานบุคคลและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.การกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง และการเกลี่ยอัตรากำลังในหน่วยงานการศึกษา 
2.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

การกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง และการเกล่ียนอัตรากำลังในหน่วยงานการศึกษา ถือเป็นข้อมูล
หลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในการวิเคราะห์วางแผน และกำหนดจำนวนอัตรากำลังของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตาม หนังสือ สำนักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกล่ีย
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกล่ียอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดทำวาระเพื่อเสนอแผนอัตรากำลังของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่อ อกศจ. และ กศจ. อนุมัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
2.2.1 เชิงปริมาณ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง และการเกล่ียอัตรากำลังใน
หน่วยงานการศึกษา ตามมติ กศจ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รวมจำนวน 
171 อัตรา ดังนี้ 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 67 อัตรา 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 80 อัตรา 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 24 อัตรา 



2.2.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำส่ังกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง และการเกล่ียอัตรากำลังใน
หน่วยงานการศึกษา อย่างรวดเร็วตามมติ กศจ.พัทลุง ทำให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถนำตำแหน่งท่ี 
กศจ.พัทลุง อนุมัติกำหนดตำแหน่ง และการเกล่ียอัตรากำลังในหน่วยงานการศึกษา ไปบริหารอัตรากำลังได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
3.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564กำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่าง
วันศุกร์ท่ี 4 – วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 2564   ตลอด 24 ช่ัวโมง นั้น 
3.2.1 เชิงปริมาณ 

มีผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน จำนวน 272 ราย ประกอบด้วย 
             1)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 41 ราย 
   2) กลุ่มวิชาภาษาไทย  จำนวน 26 ราย 
   3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 53 ราย 
   4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 74 ราย 
   5) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 12 ราย 
   6) กลุ่มวิชาปฐมวัย  จำนวน 66 ราย 
     ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย  
   2) กลุ่มวิชาภาษาไทย  จำนวน 1 ราย 
   3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ราย 
   4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 ราย 
3.2.2 เชิงคุณภาพ 

การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามกำหนดการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครบทุกวิชากลุ่มวิชาที่ประกาศ
รับสมัคร  
 
4.การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วนราชการ 
4.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ต้ัง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 
ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 โดยอนุมัติ กศจ.พัทลุง ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 



2563 ตามประกาศรับสมัครฯ กศจ.พัทลุง ลงวันที ่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาว่าง ตามประกาศรับสมัครฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 9 อัตรา  

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ต้ัง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยอนุมัติ กศจ.พัทลุง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศรับสมัครฯ กศจ.พัทลุง ลงวันที ่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง ตามประกาศรับสมัคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 9 
อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 19 อัตรา  

3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรท าง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17  ตุลาคม 2556 โดยอนุมัติ กศจ.พัทลุง ครั้งท่ี 
12/2563 เมื่อวันท่ี  5    พฤศจิกายน  2563 ตามประกาศรับสมัครฯ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563 โดยมีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการว่าง ตามประกาศรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1)  ตำแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเลขที่ อ 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง 
เขต 1   2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเลขที่ อ 5  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  

4. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564  ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 กำหนดการรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 24 
- วันอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4.2.1 เชิงปริมาณ 

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จำนวน 31 ราย ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 
2563 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว 
รวมจำนวน 26 ราย ดังนี้ 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 11 ราย 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 15 ราย 



โดยในวันบรรจุและแต่งต้ังมีผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีไม่สามารถแต่งต้ังได้เนื่องจากติดเงื่อนไขของการ
ประเมินวิทยฐานะ ท่ีต้องอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 3 ราย และมีผู้สละสิทธิเข้า
รับการบรรจุแต่งต้ัง จำนวน 2 ราย  

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 16 สิงหาคม  2563 ดังนี้  
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   จำนวน  14 ราย 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 36 ราย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำส่ังบรรจุแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รวมจำนวน 29 ราย แล้วดังนี้ 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   จำนวน 8 ราย 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 21 ราย 

3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

1. มีผู ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 จำนวน 36 ราย 
   2. มีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค  ก และภาค ข  ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 16 
ธันวาคม 2563 จำนวน 25 ราย 
   3. มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 
จำนวน 25 ราย  
 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับท่ี 1 และ 2 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังฯ ในวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563 ท้ังนี้ ไม่มีการขึ้นบัญชี  

4. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  

มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 121 ราย  
            1)  วิชาเอกคณิตศาสตร์    จำนวน 7 ราย 
   2) วิชาเอกคหกรรม   จำนวน 2 ราย 
   3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์   จำนวน 27 ราย 
   4) วิชาเอกดนตรีไทย   จำนวน 3 ราย 
   5) วิชาเอกดนตรีสากล   จำนวน 2 ราย 
   6) วิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน 7 ราย 
    7) วิชาเอกปฐมวัย   จำนวน 11 ราย 
    8) วิชาเอกประถมศึกษา   จำนวน 2 ราย 

9) วิชาเอกพลศึกษา   จำนวน 9 ราย 
10) วิชาเอกภาษาไทย   จำนวน 3 ราย 
11) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 ราย 
12)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน 44 ราย 
13) วิชาเอกศิลปะ   จำนวน 2 ราย 

     ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย 



   2) วิชาเอกคอมพิวเตอร์   จำนวน 3 ราย 
   3) วิชาเอกภาษาไทย   จำนวน 1 ราย 
4.2.2 เชิงคุณภาพ 

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ทำให้สถานศึกษามีผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ครูและนักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
และการเรียนเพิ่มมากขึ้น  

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด ทำให้สถานศึกษามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียนมี
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และการเรียนเพิ่มมากขึ้น  

3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
ไปปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ท่ีมีคุณภาพ สามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรคนอื่น ๆ 
ไปได้เป็นอย่างมาก ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

4. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตาม
กำหนดการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครบทุก
วิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร  
 
5.การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ 
5.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

1. การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการดำเนินการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ดังนี้ 
              1.การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบท่ี 1 
              2.การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบท่ี 2 
              3. บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 
 



2. การแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
           2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เสนอผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้ อกศจ.พัทลุง 
ตรวจสอบและกล่ันกรอง ก่อนนำเสนอ กศจ.พัทลุง พิจารณาอนุมัติ 
    2.๒. กศจ. มีมติอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมฯ อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่ง และอนุมัติ
แต่งต้ัง 
    2.๓. ออกคำส่ังแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
    2.๔. แจ้ง สพท. ท่ีเกี่ยวข้อง และแจ้ง ก.ค.ศ. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2.1 เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งต้ัง ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน 8 
ครั้ง รวมทั้งส้ินจำนวน 56 ราย  

2. การแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ดังนี้ 
               1. คำส่ังท่ี 165/2564 ลงวันท่ี 20 เม.ย. 64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 53 ราย ดังนี้  
   - สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 8 ราย 
   - สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 4 ราย 
   - สพม.พัทลุง จำนวน 41 ราย  
  2. คำส่ังท่ี 210/2564 ลงวันท่ี 27 พ.ค.64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 5 ราย ดังนี้  
   - สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ราย 
   - สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 4 ราย 
  3. คำส่ังท่ี 238/2564 ลงวันท่ี 15 มิ.ย. 64 แก้ไขคำส่ัง สพป.พท.1 จำนวน 1 ราย  
  4. คำส่ังท่ี 285/2564 ลงวันท่ี 3 ส.ค. 64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 6 ราย ดังนี้  
   - สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ราย 
   - พัทลุง เขต 2 จำนวน 5 ราย 
  5. คำส่ังท่ี 304/2564 ลงวันท่ี 1 ก.ย. 64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 4 ราย ดังนี้  
   - สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 3 ราย 

- สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ราย 
  6. คำส่ังท่ี 320/2564 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 2 ราย ดังนี้  

- สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 2 ราย 
  7. คำส่ังท่ี 495/2563 ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 63 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

- สพป.พัทลุง เขต 2  จำนวน 13 ราย 
   - สพม. 12   จำนวน 1 ราย 
  8. คำส่ังท่ี 509/2563 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 34 ราย ดังนี้  
   - สพป.พัทลุง เขต 1  จำนวน 31 ราย 

- สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 3 ราย 
  9. คำส่ังท่ี 33/2564 ลงวันท่ี 22 ม.ค.64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 14ราย ดังนี้  
   - สพป.พัทลุง เขต 1  จำนวน 6 ราย 
   - สพป.พัทลุง เขต 2  จำนวน 8 ราย 
  10. คำส่ังท่ี 65/2564 ลงวันท่ี 17 ก.พ. 64 แต่งต้ังครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 3 ราย ดังนี้  
   -  สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 3 ราย 
 
 



5.2.2 เชิงคุณภาพ 
1. การบรรจุและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั ้ง ทำให้สถานศึกษาได้มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ทำให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาครู
ผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่งท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูท่ีดี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
 
6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน 
6.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งคำร้องขอย้ายมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุ ง และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เสนอคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และนำข้อมูลท่ีได้มาจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อ
เสนอ อกศจ.พัทลุง พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองพิจารณาตามองค์ประกอบการย้าย และนำผลการพิจารณา
ตรวจสอบกลั่นกรองเสนอ กศจ.พัทลุง พิจารณาอนุมัติการย้ายต่อไป เมื่อ กศจ.พัทลุง พิจารณาอนุมัติการย้าย
แล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จัดทำคำสั่งย้าย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  

2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดังนี้ 
     2.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2563 รอบท่ื 2 
     2.2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 
    2.3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ 
            2.4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.พัทลุง  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563  

3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปล่ียนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.
ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560  จำนวน 2 ครั้ง ตามมติ กศจ.พัทลุง ครั้งท่ี 14/2563 
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครจำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้  

1. ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 
2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง 
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 



และครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครจำนวน 2 
ตำแหน่ง ดังนี้  

1.  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  จำนวน 1 ตำแหน่ง 
2.  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง 

6.2.1 เชิงปริมาณ 
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา  สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำสั ่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหาร
สถานศึกษา รวมจำนวน 50 ราย ดังนี้ 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 26 ราย 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 17 ราย 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 7 ราย  

2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ดำเนินการออกคำส่ังย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 7 ครั้ง รวม
ท้ังส้ินจำนวน 271 ราย  

3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โดยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 2 ราย 
และตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย 
6.2.2 เชิงคุณภาพ 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทำให้สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพภาพมากขึ้น  และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับการพิจารณาย้าย  

2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  การดำเนินการย้าย ทำให้
สถานศึกษาได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
สถานศึกษา ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูฯ  

3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้าราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษาไปดำรงตำแหน่งว่างได้ทันท่วงที ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
7.การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 
 การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
7.2.1 เชิงปริมาณ 
 การให้โอน จำนวน 2 ครั้ง  จำนวน 2 ราย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



7.2.2 เชิงคุณภาพ 
      การดำเนินการโอน ทำให้สถานศึกษาได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูฯ 
 
8.การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน 
8.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 
 1. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศกึษา      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ กศจ.พัทลุง ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2563 และได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่ง
ผู ้อำนวยการสถานศึกษา  ตามมติ กศจ.พัทลุง ครั ้งที ่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ครั้งท่ี 
11/2563 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 และครั้งท่ี 2/2564 
เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564  

2. การเปลี ่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งรองผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ กศจ.พัทลุง ลง
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการเปล่ียนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตามมติ กศจ.พัทลุง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งท่ี 
11/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ครั้งที ่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 
8.2.1 เชิงปริมาณ 

1. การเปล่ียนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำส่ังบรรจุแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 
26 ราย 
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 11 ราย 
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 15 ราย 

โดยในวันบรรจุและแต่งต้ังมีผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีไม่สามารถแต่งต้ังได้เนื่องจากติดเงื่อนไขของการ
ประเมินวิทยฐานะ ท่ีต้องอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 3 ราย และมีผู้สละสิทธิเข้า
รับการบรรจุแต่งต้ัง จำนวน 2 ราย  

 2. การเปลี ่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำส่ังบรรจุแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รวมจำนวน 29 ราย แล้วดังนี้ 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   จำนวน 8 ราย 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 21 ราย 
8.2.2 เชิงคุณภาพ 
 1. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศกึษา  
ทำให้สถานศึกษามีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ครูและนักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ
การเรียนเพิ่มมากขึ้น  
 



2. การเปลี ่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เป็นตำแหน่งรองผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา  ทำให้สถานศึกษามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและ
นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และการเรียนเพิ่มมากขึ้น   
 
9.การรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
9.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

1. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดังนี้ 
              1. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึง่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.พัทลุง  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
               2. การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพัทลุง  

 2. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/
ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560  จำนวน 2 ครั้ง ตามมติ กศจ.พัทลุง ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี
ตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครจำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้  
 1. ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 
 2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 
และครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครจำนวน 2 
ตำแหน่ง ดังนี้  
 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง 
9.2.1 เชิงปริมาณ 

1. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ท้ังส้ิน จำนวน 
4 ครั้ง รวม 4 ราย ประกอบด้วย 
 1. การรับโอน จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 ราย 
 2. การให้โอน จำนวน 1 ครั้ง  จำนวน 1 ราย  

 2. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามบรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โดยการ
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 5 ราย และตามประกาศ กศจ.พัทลุง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 จำนวน 1 ราย  

  



9.2.2 เชิงคุณภาพ 
 1. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  การดำเนินการโอน ทำให้
สถานศึกษาได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
สถานศึกษา ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูฯ  

 2. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ทำให้
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งครบตามกรอบ
อัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   
 
10. การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ไม่มี – 
 
11. การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการ
ชั่วคราว ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 - ไม่มี – 
 
12.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ/เลื่อนระดับตำแหน่ง 
10.1. สาระสำคัญในการดำเนินการ 

1.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอเข้าวาระ อกศจ. และ กศจ. แล้วแต่
กรณี ดังนี้  

การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
1. ตรวจสอบข้อมูลตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำเสนอขอต้ังคณะกรรมการประเมิน ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   
2. เสนอ อกศจ. ตรวจสอบและกล่ันกรอง  
3.  เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีวิทยฐานะและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
4. จัดทำประกาศต้ังคณะกรรมการฯ 
การอนุมัติผลการประเมิน 
1. ตรวจสอบข้อมูลตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมิน ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
2. เสนอ อกศจ. ตรวจสอบและกล่ันกรอง  
3. เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน 
การแต่งต้ัง 



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่ กศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือเล่ือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ  

1.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2560   

การแต่งต้ัง 
1. ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด   
2. เสนอ อกศจ. ตรวจสอบและกล่ันกรอง  
3.  เสนอ กศจ. พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและอนุมัติแต่งตั ้งผู้ขอรับการ

ประเมินท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และเล่ือน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

4.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จัดทำคำส่ังแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีผ่าน
เกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
หรือเล่ือนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ 

แต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  (วฐ. 3) 
1. ตรวจสอบข้อมูลตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำเสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด   
2. เสนอ อกศจ. ตรวจสอบและกล่ันกรอง  
3.  เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 

ปีการศึกษา  (วฐ. 3) 
4.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 

ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  (วฐ. 3) 
แต่งต้ังผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู 
1. ตรวจสอบข้อมูลตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำเสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   
2. เสนอ อกศจ. ตรวจสอบและกล่ันกรอง  
3.  เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดำรงตำแหน่งครู 
4.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งต้ังผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

2.1 เชิงปริมาณ 
2.1.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตาม

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
1. นำเสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณาอนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ จำนวน 15 วาระ 
2. กศจ. มีมติอนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทย

ฐานะและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ จำนวน 76 คณะ 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำประกาศต้ังคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวแล้ว จำนวน  15 ฉบับ 
การอนุมัติผลการประเมิน 
1. นำเสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 

22 วาระ 
2. กศจ. มีมติอนุมัติผลการประเมิน จำนวน 107 ราย 



การแต่งต้ัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญ

การ หรือเล่ือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ จำนวน 17 คำส่ัง 
2.1.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตาม

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2560   
การแต่งต้ัง 
1. นำเสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและอนุมัติแต่งต้ัง  

ผู้ขอรับการประเมินท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ
การ และเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 วาระ 

2. กศจ. มีมติเห็นชอบคุณสมบัติและอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือเลื่อน
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 45 ราย 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำคำส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือเล่ือนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 คำส่ัง 

แต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  (วฐ. 3) 
1. นำเสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมี

วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปี
การศึกษาจำนวน 3 วาระ 

2. กศจ. มีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  
(วฐ. 3) จำนวน 5 ราย 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 
ปีการศึกษา  (วฐ. 3) จำนวน 5 ประกาศ 

แต่งต้ังผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู 
1. นำเสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณารายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อประกอบการ

พิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินดำรงตำแหน่งครูท่ีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาศึกษา จำนวน 1 วาระ 
2. กศจ. มีมตอินุมัติแต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  

(วฐ. 3) จำนวน 3 ราย 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งต้ังผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี จำนวน 1 ประกาศ 

2.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงสามารถนำเสนอวาระการประชุมตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เสนอเข้าวาระการประชุม อกศจ. และ กศจ. ได้ทันตามกำหนดเวลา 
3. ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 

การปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะบ่อยครั้ง ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ขอรับการประเมิน ร่วมถึงเจ้าหน้าท่ีเกิดความสับสน และขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ได้ครบถ้วนถูกต้อง 

 
 
 

 
 
 



13.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
13.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับเรื่องจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ตามท่ี ส่วนราชการก าหนด หรือไม่  
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการพิจารณาการเล่ือน
เงินเดือน และการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเล่ือนเงินเดือนเสนอต่อ กศจ.  
 4. กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 5. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังเล่ือนเงินเดือน  
 6. แจ้ง สพท.ท่ีเกี่ยวข้อง และส่งคำส่ังให้ ก.ค.ศ. ทราบ 
13.2.1 เชิงปริมาณ 
  มีคำส่ังการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี  ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓) ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
  คำส่ัง ท่ี 434/๒๕๖3  ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และแจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 3 เขต ทราบ ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0290/ ว 
2296  ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563  
  คำส่ัง ท่ี 437/๒๕๖3  ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 แจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบ ตามหนังสือ  
ท่ี ศธ 0290/ ว 2297 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  
  คำส่ัง ท่ี 439/๒๕๖3  ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0290/ ว 2297 ลง
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563  
  คำส่ัง ท่ี 442/๒๕๖3  ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และแจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบ ตามหนังสือ  
ท่ี ศธ 0290/ ว 2305 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อทราบ 



  2) เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม  ๒๕๖3) และการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3) โดยยึดหลักคุณธรรม มีความ
เท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังนี้ ภายใต้บังคับ มาตรา 74 ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  
 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 
   ไม่มี 
 5.2 แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะ 

สาระสำคัญในการดำเนินการ  
   ๑.  ดำเนินการแก้ไขเงินเดือนฯ 
   ๒.  แจ้ง สพท. ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการดำเนินการ 

 เชิงปริมาณ 
  1) คำส่ังแก้ไขเงินเดือนฯ วิทยฐานะครู จำนวน  40  ราย ดังนี้ 

   - สพม.พัทลุง  จำนวน  40  ราย 
  2) คำส่ังแก้ไขเงินเดือนฯ วิทยฐานะครูชำนาญการ  จำนวน  40  ราย ดังนี้ 

   - สพป.พัทลุง เขต ๑       จำนวน  17  ราย 
    - สพป.พัทลุง เขต ๒ จำนวน  13  ราย 
    - สพม.พัทลุง  จำนวน  10  ราย 
  3) คำส่ังแก้ไขเงินเดือนฯ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน  60  ราย ดังนี้ 
   - สพป.พัทลุง เขต ๑    จำนวน  6  ราย 
    - สพป.พัทลุง เขต ๒   จำนวน  32  ราย 
    - สพม.พัทลุง        จำนวน  22  ราย 
  4) คำส่ังแก้ไขเงินเดือนฯ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จำนวน  7  ราย ดังนี้ 
   - สพป.พัทลุง เขต ๑    จำนวน  5  ราย 
   - สพป.พัทลุง เขต ๒       จำนวน  2  ราย 
  5) คำส่ังแก้ไขเงินเดือนฯ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  จำนวน  1  ราย ดังนี้ 
   - สพป.พัทลุง เขต ๑    จำนวน  1  ราย 
  6) คำส่ังแก้ไขเงินเดือนฯ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ราย ดังนี้ 
   - สพป.พัทลุง เขต ๒ จำนวน  1  ราย 

 เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ออกคำส่ังแก้ไขคำส่ังการเล่ือนเงินเดือน กรณีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ  ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับคำส่ัง
ดังกล่าว  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 
   ไม่มี 
 5.3 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน  ๒๕๖4) และการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน ๒๕๖4) 



สาระสำคัญในการดำเนินการ  
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับเรื่องจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ตามท่ี ส่วนราชการก าหนด หรือไม่  
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการพิจารณาการเล่ือน
เงินเดือน และการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเล่ือนเงินเดือนเสนอต่อ กศจ.  
 4. กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 5. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังเล่ือนเงินเดือน  
 6. แจ้ง สพท.ท่ีเกี่ยวข้อง และส่งคำส่ังให้ ก.ค.ศ. ทราบ 
 ผลการดำเนินการ 
  1) เชิงปริมาณ 
  มีคำส่ังการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี  ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓) ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
  คำส่ัง ท่ี 169/๒๕๖4  ส่ัง ณ วันท่ี 23 เมษายน  2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 แจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบ ตามหนังสือ  
ท่ี ศธ 0290/ 867 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564  
  คำส่ัง ท่ี 171/๒๕๖4  ส่ัง ณ วันท่ี 23 เมษายน  2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0290/ 868  
ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 
  คำส่ัง ท่ี193/๒๕๖4  ส่ัง ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม  2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง และแจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบ ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0290/ 946 
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม  2564 
  คำส่ัง ท่ี 177/๒๕๖4  ส่ัง ณ วันท่ี 28 เมษายน  2564 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) และแจ้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 3 เขต ทราบ ตามหนังสือ  
ท่ี ศธ 0290/ 889  ลงวันท่ี 28  เมษายน  2564  

 เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน 2564) และการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (๑ เมษายน 2564) โดยยึดหลักคุณธรรม มีความ
เท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังนี้ ภายใต้บังคับ มาตรา 74 ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 
   ไม่มี 
6. งานเก่ียวกับค่าตอบแทน 
1) ค่าตอบแทนวิทยฐานะ   

สาระสำคัญในการดำเนินการ  
 ค่าตอบแทนวิทยฐานะ   
 ๑. ออกคำส่ังให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน 
 ๒. แจ้ง สพท. ท่ีเกี่ยวข้อง   



 ผลการดำเนินการ 
  1) เชิงปริมาณ 

คำส่ังค่าตอบแทน 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน  85  ราย ดังนี้  

  - สพป.พัทลุง เขต ๑    จำนวน  20  ราย 
   - สพป.พัทลุง เขต ๒       จำนวน  40  ราย 
   - สพม.พัทลุง  จำนวน  25  ราย 
 คำส่ังค่าตอบแทน 
 วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน  6  ราย ดังนี้ 
  - สพป.พัทลุง เขต ๑   จำนวน  3 ราย 
  - สพป.พัทลุง เขต 2   จำนวน  3 ราย 

 เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ออกคำส่ังให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน  
ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 
 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 
   ไม่มี 
 
14.การปรับเงินเดือนตามวุฒิและการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ค.ก.) / การให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) / การรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 - ไม่มี - 
 
15.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเท
ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษา และการพัฒนาคนจากประเทศ
อาเซี่ยนและติมอร์-เลสเต จำนวน ๑๑ ประเทศ ได้แก่ เรการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ    
เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทย) โดยคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประเทศละ ๑ คน รางวัลแด่ครูเครือข่าย
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (สำหรับประเทศไทย) ประกอบด้วย 
 ๑. รางวัลคุณากร ๒ รางวัล (อันดับท่ี ๒-๓) 
 ๒. รางวัลครูยิ่งคุณ ๑๗ รางวัล (อันดับท่ี ๔-๒๐) 
 ๓. รางวัลครูขวัญศิษย์ ๑๕๒ รางวัล (ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด) 
จังหวัดพัทลุงได้รับสัดส่วนการคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
15.2.1 เชิงปริมาณ 

มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ จำนวน 2 ราย คือ 
   1. นางภาณสินี วรเนติวุฒิ  ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
   2. นางสาวไมตรี สุดเรือง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง 
 
 



15.2.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ข้ึนไป 

ส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
16.การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างกำลังใจ และการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
- ไม่มี – 
 
17.การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี – 
 
18.การพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
18.1 สาระสำคัญในการดำเนินการ 

กศจ. พัทลุง พิจารณาการดำเนินการทางวินัยท้ังวนิัยร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรง ตามอำนาจหน้าท่ีท่ี
กำหนดไว้ในคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 
18.2.1 เชิงปริมาณ 

จำนวน วินัยร้ายแรง จำนวน 6 เรื่อง วนิัยไม่ร้ายแรง จำนวน 1 เรื่อง 
18.2.2 เชิงคุณภาพ 

การพิจารณาของ กศจ. พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของเจ้าหน้าท่ีทุกเรื่องและสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุงได้รายงานการดำเนินการทางวินัยไปยัง ก.ค.ศ. แล้ว 
18.3 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละเร่ือง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 หากรรมการท่ีจะมาทำหน้าท่ี
เป็นกรรมการสอบสวนยาก ไม่มีผู้ที่จะอาสามาเป็นกรรมการสอบสวน ไม่อยากเกี่ยวข้อง จึงเกิดความล่าช้าใน
กระบวนการสอบสวน อยากให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะไปเป็น
กรรมการสอบสวน ตามโครงการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ท่ีสำนักงาน ก.ค.ศ. เคยจัดอบรมมาทุกปี 
หมายเหตุ  การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ไม่มี 
 
19.การกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด/ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 
 - ไม่มี – 
20.การจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด/ส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
        1. ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ กศจ. 
ความคิดเห็น 
            จากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กศจ. มีเสียงสะท้อนจากกรรมการหลายท่าน  
อยากเห็นการศึกษาของจังหวัดพัทลุงมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อยากเป็นองคณะท่ีกำหนดทิศทาง
การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาขิงจังหวัดพัทลุง แต่ไม่ได้พิจารณาแนวนโยบายด้านการศึกษาของ
จังหวัดพัทลุง ทำให้การทำงานไม่เกิดประโยชน์ตามสมควร 
ข้อเสนอแนะ 
            ควรกำหนดเป็นหลักกฎหมายให้ กศจ. พิจารณาประกาศเป็นแนวนโยบายได้เองตาม เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ ด้านการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นหาสักยภาพของตนเองว่า ตนเองมีใจรัก
และความสามรถด้านใดเพื่อเขาจะได้กำหนดทิศทางอนาคตของตนเอง 
        2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
            ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
แล้วปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้ ได้รับการสะท้อนปัญหาจากครูผู้สอน 
ข้อเสนอแนะ 
            เรื่องของหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ควรกำหนด
จากตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการและผ่านการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระมาแล้วอย่างน้อยสองกลุ่มสาระ  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ควรกำหนดจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติหน้าท่ี
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วอย่างน้อยสองปี เนื่องจากประสบการณ์ในการบริหารถือเป็น
สาระสำคัญ และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ข้าราชการครูท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งสายงานบริหาร ควรมี
ค่าตอบแทนตำแหน่งสายงานบริหารเพิ่มนองกเหนือจากเงินวิทยฐานะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 4 ผลงานที่โดนเด่นและภาคภูมิใจ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธ ิภาพการศึกษาจังหว ัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจังหว ัด (กศจ.) พ ัทลุง   
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
1. ที่มาและความสำเร็จของโครงการ 
 จากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคด้านการบริหารจัดการและด้านการ
บริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลัง
สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษาของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุให้ต้องมีคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560  ส่ัง ณ 
วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2560  เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ ่งมีการ
กำหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกำหนดให้ใน
แต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) มีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีตามกฏหมายท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย การให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏฺบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เน้นให้มีการ
ประสานและบูรณาการดำเนินงานตามภาระกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภาระกิจจัดการศึกษา  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่  ซึ่งจะต้องดำเนินการจัด
การศึกษาโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและ
ปรับปรุงเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของ
จังหวัดพัทลุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดให้
มีโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) พัทลุง  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและท่ัวถึง

ตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา  ครอบครัว  
องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอื่น 

2. เพื่อจัดทำกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพัทลุง 
3. เพื ่อให้มีตัวชี ้ว ัดในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา  

ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึงตามบริบทของ
จังหวัดพัทลุง 

4. เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัดติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ  เท่าเทียม และท่ัวถึง ตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

5. เพื่อสร้างและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 



3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและท่ัวถึง
ตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานการศึกษา  สถานศึกษา  ครอบครัว  องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น 

3.1.2 มีกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพัทลุง 
3.1.3 มีตัวชี ้วัดในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาท่ี

สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึงตามบริบทของ
จังหวัดพัทลุง 

3.1.4 มีปฏิทินกำกับติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 

3.1.5 มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  หน่วยงานการศึกษา  สถานศึกษา  ครอบครัว  องค์กร

ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น  
มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและ
ท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด 

 3.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบท  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษาในจังหวัด 

3.2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีตัวชี ้วัดในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัดพัทลุง 

 3.3  ตัวชี้วัดโครงการ 
 3.1.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

  3.1.1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  เท่าเทียมและท่ัวถึงตามบริบทท่ีกำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

          3.1.1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีตัวช้ีวัดในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ  เท่าเทียม  และทั ่วถึงตามบริบทของจังหวัดพัทลุง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงและมีส่วนร่วมในการประเมิน 

 3.1.1.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายใน
จังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

  3.1..2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สามารถบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายของส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ภายใต้ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติ  
ที่กำหนด  โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและมี
ประสิทธิภาพการศึกษาในจังหวัดได้ 
 
 



4. กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ขั้นวางแผน (Plan)  
  มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
  1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 2. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัด
พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน จำนวน 20 
ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

 3. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปเล่มแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และคู่มือติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา เสนอองค์คณะ 4 องค์คณะ 
  4. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ ให้หน่วยงาน
การศึกษารับทราบ 
 4.3 ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (Check) 
 1. การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบความ
ครอบคลุม ครบทุกประเด็นเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  โดยจัดประชุมให้คณะทำงานจัดทำร่าง
แนวทางร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้แนวทางการยกระดับคุณภาพ มีความ
ครอบคลุมในทุกมิติ 
 2. การจัดทำคู่มือ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มีการตรวจสอบความครอบคลุมประเด็นเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
 4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 

 จัดประชุมองค์คณะทั ้ง 4 องค์คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพ ัทลุง 
คณะอนุกรรมการศึกษาธ ิการจังหว ัดพัทลุง คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงย ุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมกันปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พัทลุง ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น ก่อนหน่วยงานทางการ
ศึกษานำไปใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จดัท ำโครงกำร/เสนอโครงกำร/อนมุตัิโครงกำร 

จดัประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน  

จดัประชุมคณะท ำงำนจดัท ำรำ่งแนวทำงกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรูท้ี่มีคณุภำพ  

โดยมีผูแ้ทนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 20 ท่ำน เขำ้รว่มประชุมตำมมำตรกำรป้องกำรโควิด-19 

จดัประชุมคณะท ำงำนจดัท ำคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำของจงัหวดัพทัลงุ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยมีผูแ้ทนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 20 ท่ำน เขำ้รว่มประชุมตำมมำตรกำรป้อง

กำรโควิด-19 

 

จดัประชุมองคค์ณะทัง้ 4 องคค์ณะ เพ่ือรว่มกนัใหข้อ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมขับเคลื่อนกำรการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัด 

โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด (กศจ.) พัทลุง 

จดัท ำรูปเล่มแนวทำงฯ และคู่มือ กำรติดตำมฯ ฉบบัสมบูรณ์ 

ประชำสมัพนัธแ์นวทำงกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรูท้ี่มีคณุภำพ  

ใหห้น่วยงำนกำรศึกษำรบัทรำบ และจดัเก็บขอ้มลูตำมคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจดั

กำรศึกษำของจงัหวดัพทัลงุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565    

จดัประชุมคณะท ำงำนเพ่ือจดัท ำรูปเล่มแนวทำงกำรยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำ และคู่มือติดตำม ประเมินผล

กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ เสนอองคค์ณะ 4 องคค์ณะ 



5. ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  หน่วยงานการศึกษา  สถานศึกษา  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น มีส่วนร่วมในการกำหนด
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด 
 2. หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพัทลุง มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ   
 3. หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพัทลุง มีคู่มือ การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

6. ข้อปัจจัยเก้ือหนุนให้เกิดความสำเร็จ 
  1. ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน 
  1.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินโครงการ 
  1.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน 
  1.3 มีการทำงานเป็นทีม  
  1.4 ผู้ปฏิบัติงานมีความต้ังใจท่ีจะดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเต็มความสามารถ 
   1.5 มีทรัพยากรท่ีพอเพียงในการดำเนินโครงการ   
  1.6 อุปกรณ์เทคโนโลยีในสำนักงานมีความพร้อม     
 2. ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก 
  2.1 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง 
  2.2 ผู้เช่ียวชาญให้ความช่วยเหลือช้ีแนะเพิ่มเติม 

7. แนวทางที่พัฒนาในอนาคต 
 1. ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุง จัดการศึกษาโดยยึดแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพัทลุง 
 2. ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุง รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ การติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นำผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละ
หน่วยงานในจังหวัดพัทลุง มาพัฒนาแผนการศึกษาระดับจังหวัดพัทลุงต่อไป 

8. บทเรียนที่ได้รับ 
 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
นำเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดพัทลุง ให้มีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ในทุกๆ มิติ โดยทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจ และจริงจังใน
การปฏิบัติงาน เอาใจใส่ เสียสละ อุทิศเวลาของตนเอง ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จ ทำให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดพัทลุงมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ในการดำเนินการ 
และมีเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อดำเนนิโครงการฯ  
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
  

 

 

 

 



การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
 

 
 

 



การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

รูปแบบออนไลน์  (Google  Meet) 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

   

     

 

 

 
 
 



 
 

จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2565 


